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bårebo
Skarvsladd

25 meter

Rek. ca pris 399:-

339:-

Skarvsladd av oljebeständig, extra förstärkt gummikabel. 
Självstängande lock. Kabel: RDOE 3G1,5 mm² (H07RN-F). 
230V, 16A. Godkänd för utomhusbruk IP44.

www.uteinne.se

Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14
Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

JUL & 
advent

Nu finns fidget 
spinners i butiken

49:-
Svart solsäng 395:-

Svart solstol 
395:-

Kranburkar till sommarens 
festligheter från 129:-Caféset 

595:-

Stort sortiment plastkrukor

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 26.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!
15:-

för Bonuskunder
/st

Nötfärs
Irland, max 15% fetthalt, färsk, ca 1 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 26.

Grillad kycklingklubba
Kronfågel, Sverige, råvikt ca 280 g,  
jfr-pris ca 44,64/kg.

Ciabatta
Dafgård, 150 g, jfr-pris 33,33/kg.

5:-
för Bonuskunder

/st  

Mozzarella
Wernersson, 125 g, jfr-pris 40,00/kg.

5:-/st
Nektariner
Spanien, Italien, klass 1.

Cookies
Marabou, 180-148 g, jfr-pris 81,52-83,33/kg.

10:-
 

/st

 
Ny- 

grillat
i butik!

10:-
för Bonuskunder

/kg  

4995
 

/kg

Ny- 
gräddat
i butik!

Gäller under
fredag 30/6 från kl 13.00
& kanalyrelördagen 1/7

Utomhusförsäljning

50-75%

SM-brons 
till Lova

18-åriga Lova Sundquist från Mellerud och hennes C-ponny Rip’s Joyride ”Jojje” knep bronsmedaljen när ponny-SM i dressyr avgjordes i Karlstad 
förra helgen. De tävlar för Vänersborgs RK. ”Jojje” är en ren mellerudsprodukt, uppfödd av Inger och Rolf Pettersson. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 22 –

Revovering av 
akvedukten 
i Håverud

– Sidan 5 –

Vad händer 
under Kanalyrans 

tre dagar?
– Sidorna 9 till 17 –
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Studera hos  
oss i höst!

• kockutbildning
• hotellutbildning
• lokalvårdsutbildning 

med prylcertifikat
• byggnadsplåtslagarut-

bildning
• truckutbildning 
• vård- och omsorgs- 

utbildning

Ansök senast den 14 juli.  
Mer information på  
www.bengtsfors.se

Vuxenutbildningen

I höst startar vi:

I samarbete:
• i Mellerud startas  

VVS-utbildning 
• i Åmål startas  

banteknisk utbildning 

Kom i håg:

Bolstad Hembygdsförening
HEMLIG RESA

lördag 29 juli
Resa, 2 kaffe, lunch, guider

Pris: 500:-
Anmälan senast 20 juli tel. 0521-330 19, 

330 01, 330 17 el. 070-545 89 93    
Alla välkomna!

Bolstad
Prästgård

Onsdag 5 juli kl 19 
Ulf Ragnesten
Silverskatter på 

Dalslandsslätten. 
Entré m. kaffe: 75 kr. 

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner i 
samarb. m. SV Väst.

Loppis i flygeln kl 17 –19.
Gunnars Museum öppet 18 – 19.

Entré 20 kr.  

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Dumma mej 3
Fredag 30/6 kl. 17.00

Från 7år. Biljettpris 80 kr

1 tim. 30 min.

 

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr.

Det händer på biblioteket

Biblioteket i Mellerud
info: 0530-182 00
www.bibliotekdalsland.se

BENSINIA
Föremål och prylar 
Gunnar Landegren

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 1 juli-8 september
Vernissage, lördag 1 juli kl.11-13

Välkomna!

Furusand
Söndag 2 juli
11.00 Gudstjänst 

gemensamt med Smyrna. 
Thomas Segergren,  

kaffekorg.  
Avresa från kyrkan 10.30

Introduktionskurs

SPELA 
GOLF

Korp/företagsgolf
Anm. senast 7/7

Lennart Magnusson
070-594 79 11

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud
E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

28 juni-5 juli 2017
3:e sönd efter Trefaldighet
”Förlorad och återfunnen”

Reservation för ändringar se vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Lör 11.00  Konfirmation i Bolstads kyrka, Lena Hildén.
Sön 18.00  Musik i sommarkväll i Klöveskogs kyrka. 
  Elever från Kulturskolan. Andakt: Daniel 
  Westin. 

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Sön  Sammanlyst till Klöveskog och Skållerud.
Tis 4/7 11.30  Mässa på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 4/7 14.30  Mässa på Berg, Pär-Åke Henriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  Andakt på Skålleruds hemmet, Eva 
  Marklund.
Sön 11.00  Friluftsgudstjänst vid Upperud Museum, 
  Daniel Westin. Musik: Peter Söderlund, flöjt. 
  Daniel Westin, fiol. 

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Eva Marklund
Ons 17.00  Kyrk-utflykt till gamla Gunnarsnäs kyrka, 
  Daniel Westin. Samling vid Almås rastplats 
  öster om Gunnarsnäs kyrka. Tag med
  kaffekorg och något att sitta på.
Sön  Sammanlyst till Klöveskog och Skållerud.

UPPERUD 9:9
Hotell / Sommarcafé 11-16 / Fredagspub 18-00 

30/6 Kanyinda & Jacobsson
7/7 Petronella Torin: A Swedish Cellist

www.upperud.se

Underhållning
2017

   5 juli Karaoke
   6 juli Sommarquiz
   7 juli Pub Line Up Duo
12 juli Karaoke

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

Allsång
i Dalbergså

Söndag 2/7 kl. 17.00
lätt&lagom 
med Pålägg
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Tack och hej då!
Vill tacka alla underbara kunder för den 
tid jag fått vara er frisör.
Det har varit en ära att få lära känna er, 
kommer att sakna er.

Stor kram AnneMarie 
Frisyrmakarn

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- –  36 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 29/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  23.000:-   -  58 rop
Månadsfinal

4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

Lådbingo Jack ca 3.000:- 

Lördag 1 juli 
kl. 22.30-02.00

Kanalyrenattklubb

med DJ Flex  
Fri entré före 23.30

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Om dalsländska 
silverskatter i Bolstad

På onsdag kväll den 5 juli 
berättar Ulf Ragnesten, 
arkeolog vid Göteborgs 
stadsmuseum, om dals-
ländska silverskatter från 
vikingatiden i Bolstad 
Prästgård. 
De största silverskatterna 
som påträffats i Dalsland är 
den i Stora Ryk, Ödeborgs 
socken och den i Tillhagen, 
Bolstads socken. Silver

skatten från Tillhagen hitta
des år 1819 i samband med 
uppodling av mark. Den be
stod av silverföremål som 
vägde 1,2 kilo bland annat 
nio halsringar och över 300 
silvermynt. Tillhageskatten 
finns idag på Statens histo
riska museum. 

Ragnesten har arbetat som 
arkeolog vid Göteborgs 
stadsmuseum under 25 års 

tid och han har specialiserat 
sig på järnåldern. Doktorsav
handlingen i arkeologi år 
2007 handlade om ”Indi vid 
och kollektiv under förro
mersk järnålder”. 

Han är ett välkänt namn 
inom den dalsländska 
hembygds rörelsen som ord
förande i Högsäters hem
bygdsförening. Ulf Ragnes
ten är fritidsboende i Loberg, 
Gestads socken. Han är 
uppväxt i Högsäter men bor 
numera i Göteborg.

Utställningarna Dalsländ
ska skofabriker samt Kort
spel och mord öppnar en 
timma före föredragets bör
jan liksom Gunnars Museum 
i södra flygeln. Loppisen i 
norra flygeln öppnar två tim
mar innan föredraget.  

Torget, Mellerud • Tisdag 4 juli

Kanelbullar
7-pack 20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286
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SLANGSET EXPAND
Hozelock. Expande-
rande och flexibelt 
slangset. Trasselfri 
konstruktion. Inkl 2 st 
AquaStops, munstycke 
och krankoppling 1/2” 
& 3/4”. 15 m.  Finns även 
30 m.

Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00 
www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se • Öppet: vard 7-18, lörd 9-14

Håll utkik efter  
Händiga Katalogen
i din brevlåda!

Eller hämta ditt exemplar
på XL-BYGG Mellerud

Priserna gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 31 juli 2017

MARKTÄCKVÄV
HPJ. Hindrar 
ogräset och 
ökar tillväxten. 
Släpper igenom 
vatten, luft och 
näring. 5x1,5 m.

SKOTTKÄRRA
Hörby Bruk 21GL. Rymmer 90 l. 
Med galvaniserad plåtkorg och  
polyretanhjul. Levereras omonterad.

OGRÄSÄTTIKA
GreenLine DubbelKraft. För 
bekämpning av ogräs på t. 
ex. stenlagda ytor och grus, 
utan att skada mark och 
grundvatten Långtidsver-
kande. Ättikshalt 12%. 5 l.

MONTAGEHANDSKE
Tegera. Syntetläder. 
Bra passform, ut-
märkt greppförmåga 
och slitstark. Finns i 
fler storlekar.

329.-
(460.-)

39.-
(50.-)

119.-
(152.-)

279.-
(360.-)

135.-
(169.-)

Upptäck vårt
breda sortiment
för bygg, hem
och trädgård

6 par 
120.-

FIBERDUK 20 M2

HPJ. För säker 
sådd och rikligare 
skördar. 9,6x 2,1 m.

75.-
(96.-)

Storgatan 9
Telefon 0530-360 30
handelsbanken.se/mellerud

Öppettider
Måndag 9.30-15.00
Torsdag  9.30-17.30
Fredag 9.30-15.00
Övrig tid enligt tidsbokning

OBS! Avvikande öppettider under vecka 27-31,  
            då vi stänger 13:00 mån, tors, fre

Välkom
m

en!

Två konserter

Gruppen PLUS gör sin debut i Håverud tisdag den 4 juli. 

Den närmaste veckan blir 
det bara två eftermid-
dagskonserter i Dalsland 
Center. Detta beror gi-
vetvis på Kanalyran, som 
också innehåller mycket 
musik. På söndag spelar 
till exempel Happy Jazz 
Please, Annather Seaman 
och Valley Land Rockers i 
Håverud.
Katarina Kjörling är välkänd 
dalslandssångerska och 
sjunger bland annat ofta i 
kyrkor. Ibland framträder  
hon som en del av trion Tre-
Voces, eller i duo med Elisa-
bette Emanuelsson.

Torsdag 29 juni sjunger 
Katarina för andra året i rad 
i Håverud med The Smooth 
Jazz Quartet. De har en bred 
repertoar och bjuder på en 
timme som spänner mellan 
Duke Ellington och Bob Dy-
lan. Det kan också dyka upp 
någon musikallåt eller några 
standardlåtar ur jazzens his-
toria. 

The Smooth Jazz Quar-
tet består av:

Roger Karlsson, piano. 
Pianist från Dals Långed som 
kan konsten att forma sin 
spelstil efter genre. Han spe-
lade förra veckan i Håverud 
med Quintet of the Year.

Conny Swahn, slagverk. 
Trummis med en lång merit-
lista, till exempel från Bo-
huslän Big Band. 

Per-Olof Larsson, saxo-
fon. P-O har sina musikaliska 
rötter i den amerikanska 
30-talsjazzen och framåt, 
vilket han framför med stor 
känsla. 

Sören Blom, kontrabas. 
Lever efter devisen ”äger 
man en kontrabas så får man 
vara med”. En av de fliti-
gaste musikerna i Håverud i 
sommar.

Debutanter med visor  
och folkmusik
Gruppen PLUS gör tisdag 4 
juli sin debut i Håverud. 

Känsligt och rått

Sommarprogrammet på 
Upperud 9:9 inleds på 
fredag 30 juni med våra 
kära vänner från bygden, 
Sara Kanyinda och Annelie 
Jacobsson. 
I lika delar bonde och super-
star, tandsyrra och loppis-
queen levererar de musiken 
vi inte kan få nog av. Den 

känsliga. Råa. Ärliga. Från 
diskbänken. Från själen.  

Missa inte denna spelning 
– man vet aldrig när nästa blir 
av. Under sommaren bjuds 
på ett program med musiker  
som kommer glänsa ikapp 
med solnedgången varje fre-
dagskväll. 

Annelie Jacobsson och Sara Kanyinda inleder fredagspubarna på Up-
perud 9:9.

Dumma mej 3 
(Svenskt tal)
Teamet bakom filmsuccéer-
na, Dumma mej 1, 2 och 
Minionerna återvänder för 
ytterligare ett äventyr med 
Gru, Lucy och deras bedå-
rande döttrar, Margo, Edith 
och Agnes – och förstås mi-
nionerna. I Dumma mej 3 får 
vi möta en ny figur, skurken 
Balthazar Bratt, en före detta 
barnstjärna som nu vuxit upp 
och blivit besatt av karaktä-
ren han spelade på 80-talet. 
Bratt visar sig bli Gru:s mest 
formidable moståndare hit-
tills.

Visas på Centrumsalongen 
fredag 30 juni.

Aktuellt
 på bio

Sångerskan Mette Larsen 
har sommarställe i närheten 
och efter att ha besökt många 
konserter bestämde hon sig 
för att bjuda med sina vänner 
och göra en egen konsert.

PLUS bildades hösten 
2013. Samtliga har varit ak-
tiva med sång och musik 
sedan tonåren, och varit med 

i olika konstellationer. Rus-
tan och Janne har hållit på 
med irländsk och keltisk 
sång och musik i flera år. 
Mette har sjungit visor och 
”pianobarsmusik” och An-
ders har spelat dansbands- 
och jazzmusik i många år.

Medlemmarna bor i Härr-
yda, Sexdrega och Mölndal 
och träffas en gång i veckan 
för att repetera. De skriver 
ingen egen musik, utan letar 
fram låtar där text och eller 
melodi känns meningsfull.

Under programmet i Hå-
verud hoppas de kunna för-
medla känslor och intryck 
från när och fjärran och ge 
publiken en minnesvärd ef-
termiddag. De kommer då att 
bjuda på sånger av bland 
annat Bob Dylan, Gordon 
Lightfoot och norska grup-
pen ”Vamp”. Lite irländskt 
blir det också samt en dikt 
tonsatt av dalslänningen Leif 
Strand.       

Plus består av:
Mette Larsen, sång, gitarr.

Jan Svensson, sång, gitarr, 
mandolin, banjo.

Rustan Johansson, mun-
spel, durspel.

Anders Larsson, bas, sång.
 
 

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch
Lunchöppet

18 juni  6 augusti
Veckans meny serveras

 Dagligen kl 12-15
OBS. Vissa lördagar abonnerade

 

Varmrätt med sallad, 
!

Pris 125 kr

0531-412 13
info@baldersnas.com
www.baldersnas.com

Öjentorps Kök
Serverar femrätters meny 
kl 18-21 med förbokning. 

Café Allé  
öppet fre-sön

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Öppettider: 
Mån-tor 11-22, fre 11-23 

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32
Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe       från    83:-
Helglunch  från 109:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

Måndag 3/7: Köttbullar med stuvade 
grönsaker (ärtor, morötter) och potatis. 
Dessert: Nyponsoppa. 

Tisdag 4/7: Köttkorv med potatis, 
senapssås och broccoli.  
Dessert: Björnbärskräm.  

Onsdag 5/7 Stekt makrill med potatis 
och stuvad spenat. 
Dessert:  Konserverade persikor.

Torsdag 6/7: Redd grönsakssoppa. 
Dessert:  Skogsbärspaj med vaniljsås.

Fredag 7/7 Kycklingfilé med dragonsås, 
potatis och skivade morötter.  
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 8/7: Fläskköttgryta med paprika 
och champinjoner, potatis, blomkål.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 9/7: Fiskgratäng med potatis och 
gröna ärtor. 
Dessert: Drottningmousse.

Hemtjänstens alternativ v. 27
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos 
och grönsaker.

Seniormatsedel

      

Intensiv jubileumshöst

Chistopher O’Reagan ger oss en inblick i 1700-talets värld.

2002 invigdes Kulturbru-
ket på Dal. Nu firar man 
15-årsjubileum med att 
erbjuda ett späckat och 
brett program som borde 
locka de flesta.
Ett stort antal kändisar har 
uppträtt på scenen i Sparban-
salongen genom åren. Vad 
sägs om Sven Wolter, Brö-
derna Luuk, Ulla Skoog, 
Evelyn Jons, Weeping Wil-
lows, Herman Lindqvist och 
Sven-Bertil Taube?

– Sven-Bertil gästade oss 
2009. Jag minns honom som 
en oerhört ödmjuk och till-
mötesgående estradör och 
entertainer. Framför allt var 
han en stor gentleman, minns 
Anne Andersson på Kultur-
bruket på Dal.

– Vi har ett brett spann, från 
megakändisar till lilla Lisa 
som spelar flöjt för första 
gången. Vi brukar börja pro-
grammet i september, men 
nu ville Göteborgsoperan 

komma hit och marknadsföra 
sig inför sin säsong, så vi 
börjar redan 20 augusti, be-
rättar Katarina Kjörling, 
kultursamordnare på Kultur-
bruket på Dal.

Jubileumskvällen med 
hemliga gäster blir fredag 17 
november. Mycket är hem-
ligt än så länge, men en del 
information kommer att av-
slöjas under Kanalyran.

Under 2016 hade man 
drygt 10 000 besökare. Un-

Maria Lundqvist, Bengan Janson och Örjan Fahlström bjuder tillsammans med Bohuslän Big Band på en 
spännande konsert. Foto: Lasse Lindén.

Danjin Malinovic berättar om 
sin flykt från forna Jugoslavien.  
Foto: Anna Huerta.

Sanna Ekman och Johannes Brost 
ger komedin ”Han ska bli min”.

Tina Thörner berättar om sina 20 
år i rallycirkusen. Foto: Karin Boo.

20/8: Scensommarkonsert med operapärlor och smakprov ur Göteborgsoperans nya spelår.
9/9: Rosen och Polaren Per – en hyllning till Zetterlund och Vreeswijk med Bohuslän Big Band, Örjan Fahlström, 
Bengan Janson och Maria Lundqvist.
21/9: Refräng & Co – melodiradion som livekonsert på Café Älvan. Med Kent Jonasson och Gunilla Hansen.
22/9: Maria Johansdotter – musikteater om en transpersons öde på Karl XII:s tid. Samarrangemang med Ung-
domshuset Stinsen, en del av Arenaveckan.
28/9: ”Ja älsker biler” – Tina Thörner om 20 år i rallycirkusen. Sponsorkväll samt öppet för allmänheten.
4/10: Världens barngala i Färgelanda sporthall. Deltar gör Dalslandsorkestern och elever från Dalslands kultursko-
lor.
9/10: Christopher O’Reagan: ”Försvunnet så som en dröm”. Han ger en inblick i det förföriska sena 1700-talets 
värld.
13/10: Ljuva 60-tal – nostalgikväll med Biggo Music Band.
14/10: ”Alla behöver en vän ibland”. Lilla Bandet och ABF presenterar Jimsons med Lars Stam i spetsen. Musika-
liskt möte över sju decennier.
16/10: Var är mitt hem? Danjin Malinovics monolog berättar om sin lyckliga uppväxt i forna Jugoslavien som tog 
slut när inbördeskriget bröt ut.
21/10: ByggaBo-mässa för alla som är intresserade av att bygga, renovera eller inreda.
22/10: Rep & Randig – barnteater 1-5 år med Åsa Thorsén Mogensen och Petter Wickman.
11/11: Galakväll – välgörenhetskonsert till förmån för Barndiabetesfonden. Arrangörer är Anna Forsebo och 
Martin Nagashima Toft.
13/11: Apokalypsen eller inte. Animationskonsert med fyra animerade filmer och musik vald och framförd av 
Göteborgs Symfonikers Barock-ensemble.
17/11: Kulturbruket på Dal firar 15 år. Hemliga gäster, framträdanden och mat.
19/11: ”Jag har ett hav inom mig” med körer från Nordals- och Karolinerskolorna som övat med Gun-Britt 
Gustafsson samt musiker från Mellerud och elever från Kulturskolan i Mellerud.
21/11: Dick Harrison om Martin Luther.
24/11: Komedin ”Han ska bli min” med Johannes Brost och Sanna Ekman.
2/12: Rewind med Vänersborgs Eminenta Storband och Jonas Torrestad som firar 30 år tillsammans.
9/12: Joyful, Joyful – julkonsert med kören Song of Joy.
12/12: Luciakonsert med Kulturskolan med ensembler och solister.
16/12: Julkonsert med Dynamic Vocal som sjunger á capella. Deltar gör också Skålleruds Församlingskör och 
Drängar.
19/12: Öronmat med Rådaskolans elever.

PÅ GÅNG I HÖST

der jubileumsåret erbjuds ett 
större antal arrangemang än 
tidigare och förhoppningsvis 
blir även besökarna fler.

Höstens program släpptes 
och starten för biljettförsälj-
ningen startade igår, tisdag 
27 juni.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp 28 juni

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Annonser bokas hos 
Christina eller Maggan
Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
maggan@mellerudsnyheter.se

Dick Harrison berättar om Martin 
Luther.
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Följ oss på

    

Ett parti från Gripsholm

59:-
/st

Melleruds special
Korv i våffla

Fleecepläd
150 x 210

Pläd
130 x 160

Överkast
260 x 260
180 x 260

Kuddfodral
50 x 60

149:-
/st

249:-
/st

Från

5990
/st

 

99:-
/st

Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

Akvedukten ska renoveras

Med anledning av Dalslands Kanals 150-årsjubiléum nästa år ska plåtrännan lyftas för vård under hösten. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Benny Ruus, chef för Dals-
lands Kanal AB, informe-
rade i onsdags kommun-
fullmäktige i Mellerud 
om vad som händer inför 
årets säsong och 150-års-
jubiléet 2018.
Dalslands Kanal  och akve-
dukten i Håverud är ett unikt 
industriminne med sin nitade 

plåtränna och tillhör Västra 
Götalandregionens mest be-
sökta attraktioner. I höst ska 
rännan lyftas för vård. Anbu-
den på arbetet har kommit in 
och den 14 juli kommer det 
att stå klart men som ska göra 
jobbet. Den 1 oktober börjar 
arbetet.

Kanalen öppnades för tra-
fik den 12 juni och verksam-

heten har under säsongen 55 
anställda. 2 500 – 3 000 båtar 
och 7 000 kanoter trafikerar 
Dalslands Kanal och de 17 
slusstationerna under som-
maren. Dalslands Kanal ägs 
till största delen av en stif-
telse där regionen och kom-
muner ingår. 13 procent ägs 
av små aktieägare.

– Det är kostsamt att driva 

Benny Ruus, chef för Dalslands Kanal AB berättade om det aktuella pro-
jektet för kommunfullmäktige i Mellerud.

en kanal och intäktsmöjlig-
heterna är små. Sedan 1992 
har vi investerat 80 miljoner 
i kanalen och vi har behov av 
ytterligare 20 miljoner, sade 
Benny Ruus.

Han ser utmaningar i att 
många sålt sina båtar och 
köpt husbilar istället. Dals-
lands Kanals verksamhet 
bygger på att människor bor 
på sina båtar.

– Vi märker också att väd-
ret spelar en större roll. 
Smartphones och väderap-
par har gjort att folk är mer 
vaksamma på vädret.

Den 19 september 1858 
invigdes Dalslands kanal 
med pompa, ståt och närva-
rande kung. En arbetsgrupp 
jobbar nu med det stundande 
150-årsjubiléet. Om Sveri-
ges nuvarande kung kommer 
till festligheterna återstår att 
se.

Planer finns för att för-
bättra ljussättningen kring 
akvedukten. 40 studenter 
från ljusdesignutbildningen  
vid universitetet i Jönköping 
har varit i Håverud och tittat 
och givit förslag.

– En ljussatt akvedukt 
skulle kunna förlänga sä-
songen, hoppas Benny Ruus.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

God uppslutning 
kring torsdagsfikat

Torsdagsfikat hos KIF är 
en träffpunkt för många 
rostocksbor. Förra veckan 
bjöds det på jordgubbs-
tårta och kaffe på klubb-
lokalens terrass.
Torsdagsfikat har pågått i 
flera år och varit populärt 
sedan starten.

– Det är jättetrevligt, vi går 
hit varje gång och det är stort 
sett samma gäng som kom-
mer varje torsdag, säger El-
len Högberg och Ulla Brodén 

som sitter i ena änden av det 
långa bordet och äter tårta 
och dricker kaffe.

– Vi tillhör kärntruppen, 
säger bordsgrannen Arthur 
Tarlowski med ett leende. 
Folke Högberg, som sitter 
bredvid honom, berättar att 
han minns hur klubbstugan 
flyttades hit från Hagavallen 
i Ed 1984. Den har blivit 
välanvänd sedan dess och har 
de senaste åren varit en träff-
punkt för både rostocksbor 
och nyanlända. 

Denna dag är det nästan 20 
personer här och fikar och 
tårtorna har en strykande åt-
gång Det är Ann-Charlotte 
Andersson och Gisela Lind-
ner som hjälps åt att baka till 
torsdagsfikat. De bakar var-
annan gång och tycker att 
samarbetet fungerar utmärkt.

– Vi är såhär många sedan 
i fjol våras. Det hembakta gör 
sitt, det har blivit jättepopu-
lärt, säger Ellen Högberg.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Samling runt fikabordet utanför klubbhuset hos KIF. Therese Andersson serverar jordgubbstårta till sönerna 
Rasmus, Anton och Jonatan.
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model: Him: 2711 Harsyra, Her: 2702 Kvitter

Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14 

Välkommen in till oss!

Lördagsstängt juni, juli & augusti

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 1 juli – 15 september 2017

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Rea 
25-50% på alla märkesbågar

  

Följ oss på
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Vår kära arbetskamrat och vän
Elisabeth ”Bettan” Olsson

har alldeles för tidigt lämnat oss  
i stor sorg och saknad.

Arbetskamraterna på Bloms Varuhus

DÖDSFALL

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Bystugan i Dalskog för 
Roland Karlsson, Tångebo. 
Som inledning på akten spela-
des ”Amazing grace ” varefter 
alla gäster hälsades välkomna. 
Under akten lyssnade man på 
”Strövtåg i hembygden”, ”9 to 
5” och ”Håll mitt hjärta”.Till 
minne av Roland var lokalen 
vackert dekorerad med blom-
mor från familjen. Minnestal 
hölls av officiant Anders 
Grimheden som också läste 
upp de minnesgåvor som 
kommit in. Som avslutning 
spelades ”Hallelujah”. Efter 
akten gravsatte familjen urnan 
på Bäcke kyrkogård.

Många gratulationer till Rolf & Agnes Svensson på er 
bröllopsdag den 29/6 

från Ewa, Lena och Åsa med familjer

DIAMANTBRÖLLOP

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes. 

Anders Jansson 
Lärkgatan

UPPVAKTNING

Veckans 
ros...

...till Melleruds kommun som 
under alla år gjort allt för att 
underlätta och förgylla livet 
för vår son Johan Oskars-
son. Resurs på dagis/fritids, 
bostadsanpassning, skola, 
resursfamilj, kontaktperson, 
kortids, FSO, praktik, taxi hit 
& dit, sommarjobb osv. Och 
all personal har varit helt un-
derbar. Nu stundar jobb och 
gruppboende i kommunen.

Sanna & Stefan Oskarsson

MELLERUD
Smyrna: Fred 10 Smyrnas 
cafétält öppnar vid torget. 
Lörd 10 Cafétältet öppnar. 
Sönd 11 Gemensam gudstj. 
på Furusand, medtag kaffe-
korg, predikan Tomas Seger-
gren.
Equmeniakyrkan: Lörd. Vi 
finns på torget under Kana-
lyran. Sönd 11 Gudstj. på 
Furusand gemensamt med 
Smyrnaförsamlingen. Tho-
mas Segergren. Kaffekorg. 
Avresa från Missionskyrkan 
10.30. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 18 Som-
markväll i Smyrna, Camilla 
Berglöv m.fl. Sönd 9/7 Hän-
visas till Rörviksgården kl. 
18.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Gudstj. Vrene 
Persson delar tankar om al-
tartavlan, kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset, 
Anette Jarsved Carlson. Sönd 
10 Gudstj. m nattv. Anette 
Jarsved Carlson. Kyrkbil 
308 70.

PREDIKOTURER
Sundals-Ryr: Lörd 18 ”Mu-
sik vid helgsmål” i Gamla 
kyrkan, Duo Tolv strängar: 
Magnus Jonsson och Dan 
Henriksson. Andakt: Anette 
Jarsved Carlson. Kyrkbil 
308 70.
Timmervik: Sönd 19 ”Mu-
sik i sommarkväll”. Sång 
och musik: Eleonor och Emil 
Henriksson. Andakt: Anette 
Jarsved Carlson. Servering 
18-21. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: O. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem 
”Vilken underbar värld” Lars 
Antborg underhåller. Kaffe 
och andakt. Sönd 19 Sön-
dagsmässa, Ralph Liljegren. 
Vägkyrkan har öppet mellan 
kl. 14-18 månd-fred fram till 
21/7. Musikandakt.

JORDFÄSTNINGAR
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DÖDSFALL

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Klöveskogs kyrka 
för Ingrid Hermansson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Gammal fäbodpsalm”. 
Officiant var komminister 
Daniel Westin och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
190, 201 och 256. På trumpet 
spelade David Lord ”Värm-
landsvisan”. Avsked togs av 
familj, släkt och vänner under 
stilla musik. Efter avskedet 
spelade Monica Lindgren 
piano och Tina Hermansson 
sjöng ”Jag vet en dejlig rosa”. 
Avslutningsmusiken var ”Da-
gen är nära”.Koret var vackert 
dekorerat med blommor till 
minnet av Ingrid.

Jazzfabriken gästade Dalsland Center

Jazzfabriken fyllde caféet 
på Dalsland Center. Bort 
emot 50 personer hade 
bänkat sig när konserten 
började.
Eftermiddagsmusiken på 
Dalsland Center brukar vara 
i Kalandersalen, men denna 
dag hade musikerna flyttat 
till caféet. Det var en upp-
skattat flytt, då publiken 
kunde fika eller få sig en 
glasstrut under konserten. 

Jazzfabriken består av 
Tommy Christensen, piano, 
Björn Höglund, bas, och 
Viktor Kannisto slagverk. 
Trion har studerat vid Inge-

sund samtidigt, om än i olika 
årsklasser och har spelat 
tillsammans sedan dess. 

De framförde både egen-
producerade låtar och annor-
lunda variationer av gamla 
pärlor bland annat Elvis 
Presley’s ”Blue Sweet Sho-
es”. 

Det var en uppskattad kon-
sert med många fötter som 
stampade takten.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Viktor Kannisto, trummor, Tommy Christensen, piano, och Björn Hög-
lund är Jazzfabriken som spelade för gästerna på Dalsland Center.
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 AUTOMOWER® 310
• För ytor upp till 1000 m² (+/-20%)

16.500:-
INKL. MOMS

För ytor upp till 1000 m² (+/-20%)

1 MÅNADS
MONTERINGS-

GARANTI
VID KÖP AV MONTERING.

KOM IN TILL OSS FÖR 
RÅDGIVNING!

 AUTOMOWER® 430X
• För ytor upp till 3200 m² (+/-20%)

27.500:-
INKL. MOMS

NR

BÄST-
SÄLJARE

SEDAN 1995

1

TRIMMER PÅ 
KÖPET*

MED HUSQVARNA
 AUTOMOWER� 400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL 
VÄRDE 2.700:-

*Så länge lagret räcker.

AUTOMOWER
• 

27.500:-
INKL. MOMS

Midsommar firades  i Upperud

I Upperud firades mid-
sommar som vanligt med 
jordgubbstårta och dans 
av olika slag.
Midsommarfirandet i Uppe-
rud är populärt och i år var 
det fler besökare än tidigare.

– Det kommer mer folk år 
för år, sade Sten Torstensson 
med ett stort leende när han 

som vanligt gick runt och 
sålde lotter.

Spelmän och Dansare på 
Dal inledde festligheterna 
och folk hade tagit plats runt 
om i slänten. Många hade 
tänkt till och tagit med sig 
egna stolar att sitta på.

Kaffe och jordgubbstårta 
gick åt, över 400 bitar hade 
sålts när dagen var slut. 

Många föredrog att sitt ute 
och dricka sitt kaffe under 
tiden de tittade på dansarna, 
medan andra hellre satt på 
Café Bonaparte där man 
även kunde köpa lite mati-
gare saker.

Fiskdammen var populär 
bland barnen och den spons-
rades av Bloms Varuhus. 
Populär var också dansen 

runt majstången som Anders 
Ljungqvist ledde med hjälp 
av Ingemar Bengtsson på 
dragspel. 

Så var det 26:e midsom-
marfirandet i Upperud till 
ända och bara en gång under 
alla år har firandet fått hållas 
inne i muséet.

AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

Många hade kommit för att titta på Spelmän och Dansare på Dal.

Lille Jerwin Ahlberg, 1,5 år  från Göteborg åt jordgubbstårta med god 
aptit.

Kön till den populära fiskdammen ringlade sig lång.

Spelmän och Dansare på Dal i full fart medan publiken njuter av kaffe och jordgubbstårta.

Många hemvändare till Dalbergså
Som vanligt var midsom-
marfirandet  vid Dalbergså 
idylliska vänerhamn lyckat.

Campingen var fullbelagd, 
det kom  en hel del båt turis-
ter och inte minst besökare 
från trakten.

Runt stången var det full 
fart. Många hemvändare från 
när och fjärran börjar nu i 
sommartider besöka nära 
och kära i området.

Många besökare kom till midsommarfirnadet i Dalbergså.
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Publikrekord i 
Brunnsparken

Det slogs publikrekord i 
Brunnsparken i Dals Rostock 
på midsommarafton. Drygt 1 
200 personer kom. Det bjöds 
på oxdans, ringdans och 

mycket annat som traditio-
nellt tillhör firandet. Årets 
rostockare blev Kerstin 
Ljungqvist. 

Mariette Rigemo, Åsa Hagström,  Anna Jarl, Maria Pettersson och Helen 
Kopp, med flera, klädde midsommarstången. 

Oxdansarna var som vanligt ett populärt inslag  under midsommarfiran-
det i Dals Rostock. Drygt 1 200 personer kom, ett nytt rekord.

Partisamverkan för utveckling 
av Melleruds kommun

Ett samarbete mellan 
Socialdemokraterna och 
Centerpartiet ska göra 
tydligt vilka åtgärder som 
krävs för att minska ar-
betslösheten och andelen 
hushåll som uppbär för-
sörjningsstöd.
Det är mycket vi kan vara 
stolta över i Mellerud. Vi har 
en hög företagsranking, ut-
märkt hemtjänst och förbätt-
rade skolresultat och vi är en 
kommun som rankas högt i 
Dagens Samhälles jämförel-
ser bland kommuner av 
samma storlek. 

Trots det har Mellerud en 
ökande andel öppen arbets-
löshet och hushåll som upp-
bär försörjningsstöd, vilket 
oroar både Socialdemokra-
terna och Centerpartiet, ma-
joritetspartierna i kommu-
nen. Det är tydligt att 
befintligt arbetssätt och orga-
nisation i kommunen inte 
hittills lyckats vända den 
trenden. 

Arbetsgrupp
Båda partierna var överens 
om att tillsätta en arbetsgrupp 
där Rune Stenén ordförande 
i kultur- och utbildnings-
nämnden (KUN), Michael 
Melby ordförande i social-
nämnden (SN), Morgan E 
Andersson (C)Thomas Hag-
man (S), Karin Nodin, ordfö-
rande i Centerpartiet i Mel-
lerud och Marianne Sand 
Wallin ordförande i Social-
demokraterna, ingick

Förtydligade mål
Syftet är att ta fram eller 
tydliggöra mål för arbets-
marknadsenheten (AME) i 
kommunen. Dessa föreslås 
vara att den öppna arbetslös-
heten inom Melleruds kom-
mun ska vara lägre eller i 
nivå med riket. Att andelen 
hushåll som uppbär försörj-
ningsstöd ska vara lägre eller 
i nivå med riket

De nya målen innebär att 
båda partierna vill lyfta fram 

och klargöra tidiga åtgärder 
inom föreslagen budgetram 
som förstärker kopplingen 
mellan näringsliv, närings-
livsutvecklare, arbetsför-
medling samt förvaltningar-
na inom KUN och SN och att 
detta blir ett nav för en aktiv 
arbetsmarknadspolitik i 
Melleruds kommun. 

Kompetensförsörjning 
Målbilden kommer att preci-
seras och aktiviteter för att 
uppnå målen genomföras av 
såväl AME som respektive 
förvaltningar, enskilt eller i 
samverkan. 

Områden som bör inklude-
ras är näringslivets och kom-
munens behov av kompe-
tens. Dessa måste kartläggas 
och omtolkas till ämnen i 
kursplaner så att man kan 
rikta bristyrkesutbildningar 
och särskilda utbildningar 
för att matcha dessa.

PRAO måste fungera väl 
så att elever kan inspireras 

till utbildningar som ger jobb 
inom kommunens organisa-
tion eller i det privata nä-
ringslivet.

Kartläggning av hur många 
arbetslösa som inte har 
grundskole- eller gymnasie-
examen.

Ett aktivt användande av 
regeringens alla nya sats-
ningar på att få ner arbetslös-
heten och förbättra skolre-
sultaten

Företagen ska få bättre 
aktivt stöd för att söka och 
finna lämpliga arbetssökan-
de.

Samarbetet fungerar 
mycket väl och kommer att 
fortsätta under hösten med en 
inplanerad kompetensut-
vecklingsaktivitet.

Marianne Sand Wallin, 
Socialdemokraterna Mellerud 

Karin Nodin,  
Centerpartiet Mellerud

Centerpartiet och Socialdemokraterna i Melleruds arbetsgrupp fr.v Morgan E Andersson (C), Tommy W Johansson (S), Thomas Hagman (S), 
Christine Andersson (S), Rune Stenén (C), Marianne Sand Wallin (S), Michael Melby (S) och Karin Nodin (C).

Lyckad picknick i parken
Picknicken i Åsensbruk 
lördag 17 juni, med fika, 
tiger och ponnyridning 
lockade många.
Coop Konsum i Åsensbruk 
upprepade fjolårets succé 
med picknick i parken på 
andra sidan vägen. Det var en 
lyckad dag och besökarna 
strömmade in redan klockan 
elva. Ägarombudet Maria 
Carlsson bjöd på nästan 200 
koppar kaffe och sålde 40-ta-
let picknickpåsar.

Marie-Louise Hallstedt 
höll i ponnyridningen och 
hade fullt upp i ett par tim-
mar. Dottern Lovisa hade 
ansiktsmålningen på sin lott 

och där stod barnen på rad för 
att bli målade.

Klockan tolv kom tigern, 
en mycket snäll tiger som 
kramade om alla barn och 
delade ut godis och sparkade 
boll med de som ville.

När klockan närmade sig 
ett klingade folkströmmen 
av och vid två var picknicken 
slut. 

– En lyckad dag, säger 
butikschef Rose-Marie Mo-
witz. Det är en del arbete med 
en sådan här dag, men det är 
det väl värt när man har en 
kundkrets som ställer upp 
helt fantastiskt.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Calle Karlsson tar sig en ridtur på hästen Jolanta. Lovisa Hallstedt ser 
till så allt går bra.Tigern har kommit och är i full fart med att dela ut godis till alla barnen.



Folkfest i 3 dagar!
30/6–2/7 2017

I MELLERUD
1968-2017

49 ÅR!

Folkfest med späckat program

lerud satsar stort. Även på 
Börsen och Vågen blir det 
livemusik av hög kvalitet. 
Flera av banden är välbe-
kanta för Kanalyrebesöka-
ren, men Magnus Uggla-tri-

buten på fredagskvällen 
mellerudsdebuterar.

Ha en bra helg
Jag hoppas att alla, kommun-
invånare som tillresta, får en 

riktigt trevlig Kanalyrehelg. 
Vi har det mesta, från pon-
nyridning och kaninuppvis-
ning, över veteranbilar, 
lantdjursutställning och 
Starka Män till hårdrock. 

Alla kan inte gilla allt, men 
alla kan hitta något att älska.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Nu väntar en Kanalyrehelg späckad med underhållning och aktiviteter för både gammal som ung. Foto: Karin Åström. Arkivbild från 2016. 

Då var det dags för ytterligare en Kanalyra, året före 
det stora 50-årsjubiléet, som äger rum 2018. Det gör 
att det blir en Kanalyra som i stora drag påminner om 
de senaste årens evenemang.
Jag är mycket glad över de 
artister vi lyckats boka. Det 
är hög kvalitet rakt igenom 
med en verklig bredd. Vi 
kanske inte, av ekonomiska 
skäl, kan bjuda till på de 
”stora namnen”, men jag lo-
var att vi bjuder på den 
”stora musiken”.

Utan att förringa någon av 
de andra grupperna vill jag 
lyfta fram två inslag ni inte 
får missa. 

Det är med glädje jag kon-
staterar att vi äntligen får 
West of Eden till Kanalyran. 
De firar 20-årsjubileum i år, 
med en fantastisk dubbel-CD 
och TV-framträdanden i 
bland annat Bingolotto och 
Gokväll. Jag har haft diskus-
sioner med dem i flera år och 
äntligen föll bitarna på plats. 
Tror att deras melodiösa, ir-
landsinspirerade musik 
kommer att passa utmärkt på 
Kanalyran.

Efter att David Bowie av-
lidit började mellerudsgrup-
pen Xproject sätta igång med 
ett hyllningsprogram till ho-
nom. Nu är de klara, och 

programmet får sin debut just 
på Kanalyran.

Nytt och gammalt
Det är roligt att vi kan upp-
rätthålla traditioner, som 
Starke Man-tävling och vete-
ranbilar, samtidigt som vi 
skapar nya. Loppisen har 
kommit för att stanna, Cen-
trumsalongens barnfilmsvis-
ningar likaså. Att vi i Akve-
duktsjoggen har en egen 
löpartävling känns bra, kul-
tur, fest och idrott samsas i 
ett event. Glasblåsartävling-
en har också några år på 
nacken och är något som inte 
många stadsfester kan stolt-
sera med.

Det är glädjande att vi år 
kan erbjuda det som många 
efterlyst under alla år jag 
varit involverad i Kanalyran, 
en femkamp av tivolimodell. 
Läs mer om denna på annan 
plats.

Restaurangerna 
satsar stort
Jag välkomnar också att våra 
restauranger i centrala Mel-

Ponnyridning 
i två dagar

Det anordnas ponnyridning vid Indiankullen både fredag och lördag.

Det blir ponnyridning vid 
Indiankullen både fredag och 
eftermiddag och på lörda-
gen.

På fredagen ansvarar Me-
linda Lindahl för ponnyrid-
ningen. Hon är en ung tjej 
från Mellerud som tävlar 
med sin islandshäst. I som-
mar ska hon iväg på SM för 

andra gången och intäkterna 
från fredagen hjälper henne 
att finansiera det.

På lördagen ansvarar som 
vanligt Melleruds Ridklubb, 
en klubb som fått ordentlig 
fart senaste året. Intäkterna 
från den dagen går till att 
utveckla föreningens verk-
samhet.

Maskiner och 
lantbruksdjur

Även i år blir det jordbruks-
aktiviteter på Södra Kungs-
gatan utanför biblioteket.

På fredagen, från 13.00, 
visas nya traktorer och jord-
bruksmaskiner från flera 
olika företag.

På lördagen kompletteras 
detta med lantbruksdjur mel-
lan kl 09.00-15.00. Ko med 

kalv, tackor med lamm och 
någon överraskning finns att 
se. Från 10.00 bakar man 
också tunnbröd enligt gam-
malt beprövat recept.

Det är Dalbo Hushåll-
ningsgille som ansvarar för 
aktiviteterna.

Nya och gamla jordbruksmaskiner lockar många intresserade.

Kul aktiviteter 
på Mejeriet

Beachfotbollsturneringen, som kräver föranmälan, engagerar många.

Melleruds Kristna Center 
(MKC) är en kyrka som job-
bar mycket med och för barn 
och ungdomar. MKC har en 
stor aktivitetsplats under 
Kanalyran, både fredag och 
lördag. Förutom den popu-
lära beachfotbollsturnering-
en finns här hoppborgar, 
fiskdamm, fotbollsmål och 

mycket mer. Det finns även 
en stor elbilsflotta, som utö-
kats med två elbilar för de 
yngre barnen. Det finns även 
ett serveringstält där fika, 
glass och mat kan köpas. På 
scenen bjuds det på barn-
show och livemusik och där 
sker också prisutdelningen 
på lördag kväll. 
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Konferencierer
Förra året fick våra presenta-
törer mycket beröm, både av 
publiken och av de som 
framträdde på våra scener. 

Så enligt idrottens måtto 
”Ändra aldrig ett vinnande 
lag” har vi gjort klart med 
alla fyra även för årets Kana-
lyra. Det innebär:

• Josefine Dahlquist sköter 

fredagens barnaktiviteter. 
Det är tredje året i rad för 
henne.

• Mia och Agnes Palm, mor 
och dotter, tar hand om pratet 
på lördagen.

• Ulrika Claesson är kon-
ferencier i Håverud på sön-
dagen.

Josefine Dahlquist.

Agnes och Mia Palm är konferencierer under lördagen. 

Ulrika Claesson.

Styrka och teknik

På torgets stenlagda del kom-
mer också Spelmän och 
Dansares sedvanliga slag-
dänga att stå. Den står där 
både fredag och lördag. För-

eningen påpekar att det inte 
bara handlar om råstyrka, det 
är lika mycket en fråga om 
teknik om man ska få klock-
an att ringa.

Smyrnas cafétält
Smyrnas tält är en kär tradi-
tion. Det står i hörnet Kapell-
gatan/Södra Kungsgatan. 

I tältet serveras kaffe, te 
och kalla drycker samt till-
tugg av olika slag. Våfflorna 

brukar vara extra populära. 
Ibland bjuds också på mu-
sikunderhållning.

Tältet är öppet fredag och 
lördag.

Tanja fotograferar
På fredagseftermiddagen 
och ett par timmar under 
söndagen finns fotografen 
Tanja Mueller på plats för att 

fotografera barn och hundar. 
Däremot blir det ingen hund-
porträttävling i år.

Full fart på restaurangerna
Både Börsen och Vågen 
kommer att bygga ut på 
torget under Kanalyran. 
Båda kommer också att ha 
levande musik i sina tält.
Börsen har meddelat ett de 
båda kvällarna kommer att 
bjuda på HitsDotCom. På 
fredagen spelar de tillsam-
mans med Josefin Dahlqvist, 
som också är konferencier 
för barnaktiviteterna fredag 
eftermiddag. På lördagen 
kommer Erik Torstensson 
från HitsDotCom och Lena 
Andersson att hålla i en mu-
sikquiz i Börsens tält. Den 
kvällen spelar också Snow-
storm där. De spelade även 

förra året och är nu tillbaka 
på allmän begäran.

Musik på Vågen
Även Vågen kommer att ha 
musik under Kanalyran. På 
fredagskvällen spelar Uggly 
Strix, ett tributeband till 
Magnus Uggla. De kommer 
att spela på Vågen efter att 
dansen på Torget är slut.

Frontman är Christoffer 
Lundin. Han har imiterat 
Magnus Uggla sedan sex års 
ålder, innehar en gedigen 
samling ugglamaterial, och 
kan i det närmaste titulera sig 
professor i ämnet ”Uggla”. 
Showen han och bandet 
framför hämtar sitt material 

HitsDotCom består av trummisen Ulf Gustavsson, gitarristen och sånga-
ren Lars Bruzell samt sångaren och basisten Erik Torstensson. Josefin 
Dahlqvist är gästartist ena dagen.

Under fredagskvällen på Vågen spelar Uggly Strix, ett tributeband till 
Magnus Uggla. 

Populära Snowstorm spelar på Börsen på lördag kväll.

Ä’ Ni Mä’ (före detta Anderssons Kapell) hittar du på Vågen under lör-
dagskvällen.

Nyheter på Starke Man-tävlingen

Fyra grenar i Starke Man-tävlingen (bland annat Conans Cirkel som på 
bilden) avgörs i Mellerud på lördagen, medan Power Stairs och nyhe-
ten Atlasstenerna genomförs i Håverud på söndag. Arkivbild från 2016.

Med undantag för något 
enstaka år har Starke 
Man-tävlingen funnits 
med på varje Kanalyra 
sedan 1995. 
Under samtliga år har Rune 
Andersson varit ansvarig för 
genomförandet. Även i år får 
de muskulösa männen visa 
upp sig under Runes ledning. 
Men det blir också några 
nyheter.

Ny förening
Rune har startat en ny fören-
ing, Herkules Atletklubb. 
Den är ansluten till Svenska 
Styrkelyftsförbundet och 
föreningen kommer att stå 
som officiell arrangör för 
tävlingen, vilket gör att den 
får en officiell status.

Detta innebär att deltagar-
na måste ha tävlingslicens 
från Styrkelyftsförbundet. 
Det kan man bara få om man 
är medlem i någon klubb som 
är ansluten till förbundet. 

från Magnus Ugglas turnéer 
sedan 1977, fram till idag.

Bandet leds av kapellmäs-
tare Fredrik P Werneskog. 
De har kompat många av 
Sveriges stora artister, som 
Rongedals, Jan Johansen, 
och Dan Hylander. 

På lördagen blir det först 
Xproject med lokala gästar-
tister, sedan gruppen Ä’ Ni 

Mä’, före detta Herr Anders-
sons Kapell med Janne An-
derson och Stefan Ström-
gren.

Vågen kommer även att ha 
modevisning och barnaktivi-
teter. Kl 12.00-16.00: Marre 
Maräng Show med Pompom 
och Clown. Kl 13.00: Mode-
show med Lilla Bus. 

Den som inte redan är det 
kommer att erbjudas med-
lemskap i den nybildade 
Herkules AK.

Tävlingslicensen innebär 
också att deltagarna får vara 
beredda på att dopingtestas 
regelbundet, ibland oannon-
serat.

Rekord
I och med att tävlingen nu är 
officiell blir det möjligt att 

slå rekord i de olika grenarna. 
I tävlingen tävlar alla mot 
alla, oavsett ålder och vikt, 
men när det gäller att slå re-
kord är man indelade i vikt- 
och åldersklasser. Det inne-
bär att flera deltagare kan slå 
svenska rekord i samma 
moment. Räkna med att det 
under helgen kommer att slås 
svenskt rekord i antalet 
svenska rekord under en 
helg.

I och med att resultaten 
dokumenteras och att det kan 
slås rekord kommer alla red-
skap som används att kon-
trollvägas. Likaså måste alla 
deltagare väga in när de an-
länder.

Ny gren
På söndagen introduceras en 
ny gren för Starke Man, At-
lasstenar. Den går ut på att 
lyfta en sten på runt 100 kilo 
upp på ett podium så många 
gånger som möjligt under en 
viss tid. Atlasstenarna kom-
mer att vara avslutningsgren 
i årets tävling

Övriga grenar i år är 
Farmer’s Walk, där delta-
garna bär tunga resväskatt-
rapper, Stocklyftning, Co-
nans Cirkel samt Power 
Stairs. De tre första genom-
förs på Kapellgatan och på 
torget under lördagen, den 
sistnämnda i Håverud på 
söndagen runt lunch.
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torsdag fredag lördag 2-4 juli 2009En tradition sedan 1968

Söndag 2 juli – Håverud
Konferencier: Ulrika Claesson
11.00 Friluftsgudstjänst. Dalslands konstmuseum, Upperud
11.00 Starke man deltävling 4: Power Stairs
12.00 Happy Jazz Please spelar. Utanför Dalsland Center.
13.00 Teater Mimulus
13.30 Starke man deltävling 5: Atlasstenar
13.30–15.00 Glasblåsartävling, Dalslands Glashytta
14.00 Akveduktsjoggen. Start och mål vid Kanalmuseet
14.15 Annather Seaman spelar. Utanför Dalsland Center.
15.00 Prisutdelningar.
15.10 Flasktävling i forsen
15.30 Valley Land Rockers spelar. Hallingsalen

Fredag 30 juni – Centrala Mellerud
13.00 Utställning av nya jordbruksmaskiner. 
 Södra Kungsgatan
14.00 Barnaktiviteter: Barnkortege från Österrådaplan
 till Torgscenen.
 Tema ”Varieté”. Förfriskningar till alla barn,
 prisutdelning samt föreställning med Varieté Vagant 
 Konferencier: Josefine Dahlqvist
17.00 Film. Centrumsalongen: 
 Dumma Mej 3. Från 7 år. Entré: 80 kr
20.00-23.00 Dans på Torget till Bjarnez
23.00 HitsDotCom med Josefin Dahlqvist
 spelar på Börsen.
23.00 Uggly Strix spelar Magnus Ugglalåtar på Vågen.

I övrigt under lördag
* Fordonsutställning. Österrådaplan
* Smyrna ordnar cafétält i hörnet Kapellgatan/Södra Kungsgatan.
* Mejeriet anordnar aktiviteter för barn i alla åldrar
* Bakluckeloppis, Storgatan
* Bilfirmor i Mellerud visar nya bilar, runt Torget
* Ponnyridning vid Indiankullen.
* Kanalyrekampen och Spelmän och Dansares slagdänga 
* Dalslands Lottakår visar upp sig på Torget.
* Marknadsknallar i Apoteksbacken
* Kaninutställning på Österrådaplan
* Barnaktiviteter på Vågen
* Dalslands Spelmansorkester spelar på gatorna runt Torget …
  med mera …

Lördag 1 juli – Centrala Mellerud
Konferencierer: Agnes och Mia Palm
09.00-15.00 Jordbruksmaskiner och lantdjur visas.
 Södra Kungsgatan
10.00-15.00 Tunnbrödsbakning. Södra Kungsgatan
10.00 Invigning på Torgscenen.
10.45 Kort modevisning på Torgscenen
11.00 Starke man deltävling 1: Farmer´s Walk. Kapellgatan
11.00 Kortegen startar från Brandstationen.
11.00-13.00 Vernissage på biblioteket
11.15-12.00 Goldwingklubben visar sina motorcyklar på Storgatan
12.00 Carro Anderberg med band på Torgscenen
12.30 Vänersborgs Stadsmusikkår, Storgatan
12.45 Starke man deltävling 2: Stocklyftning. Kapellgatan
13.00 DNA & Cellarboys. Torgscenen
13.00 Modeshow Lilla Bus. Vågen
14.00 West of Eden. Torgscenen
14.45 Starke man deltävling 3: 
 Conans Cirkel. Framför Torgscenen
15.15 Prisutdelningar
15.30  Bowiehyllning med Xproject. Torgscenen.
17.00 Xproject med gästartister. Vågen
18.00 Modevisning. Börsen
19.00 Kanalyrequiz med HitsDotCom och
 Lena Andersson. Börsen
21.00 Ä’ Ni Mä’ (före detta Herr Andersson Kapell).
 Vågen
21.00 Kanalyrenattklubb. Café Gruzzolo
22.30 Snowstorm. Börsen
00.00 HitsDotCom. Börsen

I övrigt under fredag
* Smyrna ordnar cafétält i hörnet Kapellgatan/Södra Kungsgatan.
* Mejeriet anordnar aktiviteter för barn i alla åldrar.
* TM Foto fotograferar barn och hundar på Torget. 
* Ponnyridning vid Indiankullen efter barnaktiviteterna.
* Spelmän och Dansares slagdänga.

I övrigt under söndag
* Utställningar i Dalsland Center
* Chokladhjul
* TM Foto fotograferar barn och hundar
* Kanalmuseet öppet. Entréavgift 
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Barnfilm
På fredagen visar Melleruds IF 
som vanligt film för de yngre 
i Centrumsalongen. Årets film 
blir ”Dumma mej 3”.

Barnkortege á la varieté

Barnkortegen går som 
vanligt kl 14.00 på freda-
gen. 

Alla barn som vill vara med 
samlas på Österrådaplan. 
Sedan går vi Storgatan fram 

till Torget och stora scenen 
med medlemmarna i Varieté 
Vagant i spetsen. Väl där blir 
det förfriskningar till alla 
deltagare.

Årets utklädningstema är 
”Varieté”, vilket kan vara 

väldigt mycket olika saker, 
trollkarlar, sångartister, djur, 
ja faktiskt vad som helst. Låt 
fantasin flöda.

Och som vanligt delar vi 
ut presentkort på Lekia till 
de bäst utklädda.

Temat är ”varieté” vid fredagens barnkortege.

Upp till dans på fredag

Mellan kl 20-23 på fre-
dagskvällen blir det dans 
på torget till populära 
bandet Bjarnez.

Bandet bildades för några år 
sedan av Bjarne, Jesper och 
Pauline. Från början spelade 
de mest på skoj, men efter-

hand har det blivit en mer 
seriös satsningen på musi-
ken.

Sångerskan Pauline Sun-
din är en rutinerad Kanalyre-
artist. Sex år i rad var hon 
med i vår talangtävling 
Kanalyreidolen. Det sista 
året vann hon.  Bjarnez 

gjorde sin debut på yran när 
de spelade till dansen 2015. 
Sedan dess har de bytt key-
boardist och trummis.

Förra året vann Bjarnez 
Radio Västs del av ”Svensk-
toppen nästa”. Deras täv-
lingsbidrag ”Mitt brustna 
hjärtat” har spelats flitigt i 

Passa på att bjuda upp till dans på fredag kväll när Bjarnez spelar.

Varieté Vagant

Direktören Hanna Vagant, stolt i sin röda hatt, och dragspelsmusikanten 
Jon Halvar. Foto: Hanna Jon.

Årets gästartister är Va-
rieté Vagant och de har 
lovat att gå i spetsen för 
barnkortegen.
Ni får möta direktören Hanna 
Vagant, stolt i sin röda hatt, 
och dragspelsmusikanten 
Jon Halvar. Tillsammans tar 
de besökarna med på en 
spännande föreställning med 
trolleri, musik och knasiga 
upptåg. Allt med hjälp av 

magi, fantasi och en stor dos 
värme, där publiken får vara 
med från början till slut.

Hanna är utbildad teater-
pedagog och har sysslat 
mycket med barnteater. Jon 
har under flera år varit anlitad 
som skådespelare på Astrid 
Lindgrens Värld. Med Va-
rieté Vagant har de spelat runt 
om i Västsverige och fått fina 
recensioner överallt.

Kanalyrefredagen

radion sedan dess och bandet 
har fått många nya spel-
ningar. I sommar ska de, 
förutom Kanalyran, även 
spela på Liseberg, dans-

bandsveckan i Malung och 
Viking Lines färjor.

Bjarnez består av:
Bjarne Håkansson, bas
Jesper Östergren, gitarr

Pauline Sundin, sång
Simon Andersson, trummor 
och sång
Jonas Ragneberg, keyboard
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Storg. 6, Mld 
Tel. 0530-400 47 

Vard 10-18 • Lörd 10-14

startar 

imorgon 29/6

REAN

på allt i butiken50%
fre & lör under kanalyran

modevisningMissa inte vår

Lördag kl. 10.45 , scenen torget

Gäller så långt lagret räcker Kasta ärtpåsarna på plattorna 
och vinn flest poäng. 

99:-
ord.pris 249:-

Kanalyrespecial!

Vi har spinners
från 49:-

Fredag

Kanalyreparty

Kl. 18.00  Modevisning Modehuset Börsen
 och Mode for you
kl. 19.00 Kanalyrequizen - en fartfylld
 livequiz med HitsDotCom, lokala
 gästartister och mycket allsång.  
 Quizvärdar: Lena Andersson & Erik Torstensson
Kl. 22.30 SnowStorm 
Kl. 00.00 HitsDotCom 

Välkommen att
boka bord 
0530-101 32

2 barer

Fri entré!!!

Fredag 

Kl. 23.00 Från schlager till AC/DC
 med HitsDotCom feat.
 Josefin Dahlqvist

På Börsens scen:

Lördag 

Stor 
buffé
kl.11-22

På Börsens scen:

Quizvärdarna

Upp till 50%
på utvalda varor 

från

Köpmantorget, MellerudVälkomna!

Välkommen under Kanalyran!

Storgatan 28 • MELLERUD  • Tel 0530-101 62

Kanalyreöppet: 9.00-15.00

Kaffe & muffins 35:-

Söndag 2 juli
16.00  GLASSÄTARMÄSTERSKAP i GLASSERIET – Ät mest glass på tid!

 Två tävlingar BARN, VUXEN

Vår härliga glassleverantör Lejonet & Björnen med Håkan & Katarina Mild 
skapar glasskreationer som deltagarna äter upp. Vinnaren blir den som ätit 
mest glass. Tre deltagare i varje tävling.  
Anmälan görs till brasseri@haverud.se

Lördag 1 juli
The Stables spelar på Håfveruds Brasseri

från kl 20.00

Välkomna önskar Lars 
och gänget på Brasseriet!

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

16.30 The Stables lirar på brasseriet

17.30 Fotbolls quiz med Håkan Mild på  
 Brasseriet

 The Stables fortsätter att spela 

The Stables är ett Coverband från Göteborg som helst spelar musik från -50, -60 och -70 talet. Vi blandar diverse stilar, Pop, Rock och Country, och försöker inte spela de mest utslitna låtarna utan hellre bjuda på lite överraskningar. Tack och lov har vi förstärkt bandet genom åren, och till Håverud Rökeriet & Brasseri kommer vi för 4:e året i rad.

Bokning :0530-351 31
brasseri@haverud.se

Det händer på Brasseriet

I MELLERUD

på http://www.cupmate.nu/cup/mejeriet-beachfotboll 

• Beachfotboll • Hoppborgar
• Elbilar • Grill & Café
• Barnshow • och mycket mer
Fredag från kl.15.00. Lördag från kl. 10.00.

Arrangör: Melleruds Kristna Center

Aktivitetsplats Mejeriet
En plats för alla åldrar

Beachfotboll 
Sista anmälning 

IDAG onsdag  
28 juni

150 kr per lag 
för ALLA 7-19 år

Storgatan 15, Mellerud 
Tel. 0530-100 62

Badtofflor
Vit & svart

Toffel
Svart, dam

100:-

Erbjudanden 

gäller 1/7 
så långt lagret räcker

200:-
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Kanalyrelördagen
Modevisningar

I år blir det modevisningar vid två tillfällen. Arkivbild från 2016.

Precis som förra året blir det 
två modevisningar på lörda-
gen. Vid lunchtid, mellan 
kortegen och första bandet, 
visar Moccafin kläder på 

torgscenen. Framåt kvällen 
gör Modehuset Börsen och 
Mode for You samma sak i 
Börsens tält.

Goldwingbesök

Goldwingklubben kommer och ställer upp sina motorcyklar på Storga-
tan kl 11.15-12.00 under lördagen. De kör även med i lördagens kortege.

Bakluckeloppis
I år är bakluckeloppisen till-
baka på sin vanliga plats, 
Storgatan mellan Torget och 

E45. Den pågår hela lörda-
gen. Loppmarknaden admi-
nistreras av Melleruds IF.

Vinn priser i lördagskortegen

PRO Melleruds teatergrupp vann kortegen 2016.

Den stora kortegen avgår 
i år kl 11.00 från brandsta-
tionen, varifrån den letar 
sig upp till Torget. Samling 
för alla deltagare en kvart 
innan.
Även denna kortege innehål-
ler en tävlingsdel, eller rät-
tare sagt två.

Föreningar som deltar täv-
lar om penningpriser. Totalt 
6 000 kronor fördelas på de 
fem föreningar, eller fören-
ingssektioner/lag, som enligt 
juryn har åstadkommit bäst 
ekipage. Förstapriset är på 

2 500 kronor. Kom ihåg att 
en förening kan ställa upp 

med flera ekipage och det 
måste inte vara hela fören-
ingen eller laget som är med. 
Det är alltså fullt möjligt för 
en förening att kamma hem 
flera priser.

Privatpersoner tävlar om 
pokaler. Vi har pokaler till de 
tre bästa ekipagen.

I spetsen för denna kortege 
går som vanligt Vänersborgs 
stadsmusikkår.

Vänersborgs stadsmusikkår leder kortegen även i år.

Drillflickorna återförenas

Arkivbild där drillflickorna ledde Första maj-tåget i Åsensbruk.

Åsensbruk hade fram till 
början av detta sekel en 
stor och framgångsrik 
musikkår, under många 
år ledd av Conny Wester-
berg. 
Under drygt 30 år av sin 
existens fanns det en grupp 
drillflickor med anknytning 
till musikkåren.

Drillflickorna startades 
1969 av musikläraren Len-

nart Magnusson. Det blev 
snabbt en populär verksam-
het och redan 1973 fanns det 
31 flickor i gruppen, som 
uppträdde i snygga rödvita 
uniformer, vackert kontras-
terande mot musikkårens 
blå.

Musikkåren och drillflick-
orna fick uppdrag långt utan-
för Dalsland. De framträdde 
på Nya Ullevi och fick även 

äran att framträda på Rå-
sunda i samband med en 
landskamp mellan Sverige 
och Brasilien. Många i Mel-
lerud har härliga minnen, 
antingen från att ha varit med 
som drillflicka, eller efter att 
ha sett dem i aktion.

Drillflickorna upphörde 
vid det senaste sekelskiftet. I 
våras födde några av dem en 
idé om en återförening och 

ett upprop startades på Face-
book. Så på Kanalyran kom-
mer gruppen att återuppstå. 
Ett antal av de tidigare drill-
flickorna återvänder till Mel-
lerud för att gå i spetsen för 
den stora kortegen som avgår 
från brandstationen kl 11.00 
på lördagen. Vi välkomnar 
dem och tror att det blir ett 
färgstarkt inslag i årets 
Kanalyra.
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Kanalyrelördagen

Fordon på Österråda

Veteran Classic Dalsland och Big Lake Cruisers visar sina fordon på Österrådaplan under lördagen.

Marknadsknallar

I år blir det bara marknads-
knallar under lördagen. 
Marknaden kommer att äga 
rum på Norra Kungsgatan, i 
backen mellan torget och 

Backegatan. På så sätt knyter 
den ihop aktiviteterna på 
Torget med de som äger rum 
på Mejeriet.

Efterlängtad 
femkamp

I många år har det diskuterats 
om att få till en femkamp, där 
man kan gå runt i kompis-
gäng och tävla mot varandra. 
Varje år har vi tipsat fören-
ingarna om detta, men ingen 
har nappat. Tills i år.

På lördagen i år, mellan kl 
11 och 14, kan man gå runt 
på olika platser och genom-
föra de fem olika grenarna: 
Spikislagning, hästsko-
kastning, bollkastning, 
vattenpumpning och mut-
terdragning.

Det hela går under namnet 
Kanalyrekampen och ge-
nomförs på följande platser.

* Melleruds Kristna Center
* Smyrnas tält
* Vid Dalbo Hushållnings-
gilles utställning på Södra 
Kungsgatan
* Vid Veteranfordonsutställ-
ningen på Österrådaplan
* På Torget (där Equmenia 
och Missionsförsamlingen 
ansvarar)

Det är bara att gå till någon 
av stationerna och starta täv-
landet. Fina priser utlovas av 
Fredrik Johansson, Equme-
nia Mellerud som är tävlings-
ledare.

Prisutdelningen sker kl 
15.15 på torgscenen.

Prisutdelningar
Som vanligt blir det prisut-
delningar på Torgscenen vid 
15-tiden på lördagen, mellan 
West of Eden och Xprojects 
Bowiehyllning. Bland annat 

kommer kommunens kultur-
pris att delas ut. I år går det 
till Anders Fredriksson, kör-
ledare och kantor.

TV-aktuellt band till Kanalyran

 West of Eden spelar på scenen klockan 14 under lördagseftermiddagen. Foto: Christopher Busck.

West of Eden är ingen ny 
bekantskap för mellerud-
spubliken. De spelar på 
Kanalyran under lördags-
eftermiddagen kl 14.
Bandet har gästat Kulturbru-
ket på Dal fyra gånger, två 
gånger på egen hand, en gång 
i samarbete med Dalslands-
orkestern och en gång till-
sammans med Skålleruds 
församlingskör. Dessutom 
spelade bandet som trio på 

Dalslands konstmuseum för 
ett par år sedan.

West of Eden bildades 
1995 och två år senare kom 
första skivan. Därför passar 
gruppen i år på att fira 20-års-
jubileum. Det blir en sam-
lingsskiva med det bästa från 
gruppens åtta kritikerhyllade 
album och ett stort antal kon-
serter runt om i Sverige. 

West of Eden har hållit fast 
vid sitt musikideal under hela 
sin karriär. I grunden ligger 

Carro på scen

Carro Anderberg är en dals-
landstjej med musikrötterna 
väl rotade i blues och coun-
try. Hon underhåller med sitt 
band på torgscenen på lördag 
kl 12. Carro kompar sig själv 
på gitarr och skriver eget 

material med texter som 
verkligen berör. Carro har 
bland annat spelat med Jojje 
Wadenius, det svenska blue-
grassbandet G2 och Emil 
Ernebro.

Kaniner

Det blir kaninutställning vid Öster-
rådaplan på lördag.

den irländska folkmusiken, 
men låtarna är deras egna, 
oftast skrivna av Martin och 
Jenny. På de senaste skivorna 
har de varje gång arbetat med 
ett tema. På ”Look to the 
West” som kom 2016, hand-
lade sånger om emigrationen 
från Sverige, på ”Travelo-
gue” var det resor som stod i 
centrum.

Musiken har tagit gruppen 
ut i världen. Förutom i Skan-
dinavien har de bland annat 
spelat i Irland, Skottland, 
Beneluxländerna och nu 
somras på en engelsk festi-
val. Ett par av de senaste 
skivorna är inspelade i Eng-
land, med några av Irlands 
och Englands bästa musiker 
som gäster.

Vid sidan av West of Eden 
skriver Martin orkesterarra-
mang. Bland annat skriver 
han för de konserter Göte-
borgssymfonikerna gör med 

populära grupper och sånga-
re, bland annat Sofia Karls-
son, Laleh och Weeping 
Willows. Han skrev också 
arrangemangen till den kon-
sertturné med Ted Gärdestad-
låtar som Timo Räisinen 
gjorde nyligen.

West of Eden består av:
Sång, tin whistles och 

dragspel: Jenny Schaub
Sång, akustisk gitarr och 

piano: Martin Schaub
Fiol: Lars Broman
Gitarrer och mandolin: 

Henning Sernhede
Kontrabas och elbas: Mar-

tin Holmlund
Trummor och slagverk: 

Ola Karlevo
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Kanalyrelördagen

Lottor på Torget
I juli går lottakårerna i 
Dalsland (Brålanda och 
Bäckefors) ihop till en, 
Dalslands Lottakår. 
Den nybildade kåren kom-
mer att finnas på plats på den 
stenlagda delen av Torget 
under lördagen för att pre-
sentera sig.

Man hoppas att i framtiden 
kunna utvecklas och få 

många nya och gamla lottor 
till den nya kåren.

Beslutet om bildandet av 
Dalslands Lottakår togs på 
en extra kårstämma den 21 
maj i Bäckefors. Då medver-
kade även rikslottachefen 
Barbro Isaksson samt kår-
cheferna Heléne Proba, 
Bengtsfors lottakår och 
Anita Åkermo, Bohusläns 
lottakår.

Dalslands lottakårs styrelse, från vänster: Rose-Marie Mabäcker, vice 
kårchef, Karin Lindberg, Irene Kjellsson, Carina Blomkvist Liljegren, Svea 
Fors, Ritha Haglund, Gullan Molander, Eva Wahlström, Gunnel Karlsson, 
valberedning, Ingrid Flood, kårchef. Annelie Andréen, valberedning är ej 
med på bilden. Foto: Eva Wahlström.

Stipendium
till Malena

Sportspåsens stipendium går till Malena Norrman. Arkivbild.

Sportpåsens ungdoms-
tipendium på 1 500 kro-
nor går i år till duktiga 
badmintontjejen Malena 
Norrman, BMK Stinget.
Priset delas ut på lördagsef-
termiddagen kl 15. Sportpå-
sen har grundats av Melle-
ruds IF, BMK Stinget, 
Melleruds golfklubb, Mel-
leruds Ridklubb och Kroppe-
fjälls IF. Pengarna från för-
säljningen av Sportpåsen går 
tillbaka till föreningarna men 
används också till detta sti-
pendium.

Motiveringen: ”Malena 
är idag rankad som nummer 
14 i damsingel Sverige. Hon 
flyttade och började på 
Riksidrottsgymnasiet i  
Malmö 2016, en treårig eko-
nomisk utbildning med in-
riktning badminton. Malena 
har vunnit SM-guld 2016 
samt brons i både singel och 
dubbel 2017, i klassen U17.

Malena vann Stockholm 
Open i december, en av Sve-
riges största tävlingar i både 
singel och dubbel. Hon vann 
även  Svenska cupen i Upp-
sala 2016. Malena har också 
varit och spelat i Danmark 
vid ett flertal tillfällen och 
varit i flera finaler där. 

Listan kan göras lång med 
olika tävlingar runt om i lan-
det där Malena har varit 
framgångsrik. Malena är 
också en förebild för de ung-
domar som tränar och täv-
lingar i badmintonklubben 
Stinget, där hon hjälper till 
när det finns tid. 2017 har 
tyvärr varit kantat med sjuk-
domar och skador, men hon 
har ändå presterat toppresul-
tat”.

Fotnot: 2009 tilldelades 
Malenas storebror Martin 
Norrman stipendiet för sina 
framgångar som både bad-
minton- och golfspelare.

DNA and the Cellarboys 
lirar countrybilly

Ett annat band som är till-
baka på Kanalyran är DNA 
and the Cellarboys. 
De spelade hos oss för några 
år sedan och har sedan dess 
hunnit med att både ge ut en 
CD och spela en hel del ut-
omlands. Gruppen har bland 
annat gästat countryfestiva-
ler i Storbritannien och Bel-
gien. 

DNA and the Cellarboys 
kallar sin musik för country-
billy, en blandning av rocka-
billy och country. De spelar i 
första hand egna låtar och 
brukar stå för ett rejält sväng.

Gruppen består av:
Mats ”Mr Bassman” 

Karlsson – ståbas, sång. 
Thore ”Trumma” Stran-

nelind – trummor. 
Johnny ”Be Good” Wen-

nerdahl – elgitarr, munspel, 
sång. 

Grabbarna i DNA and the Cellarboys uppträder på scenen på lördag.

XProject spelar Bowie

Xproject kommer att köra en hyllningskonsert till David Bowie.

Kanalyrans lördagsun-
derhållning kommer att 
avslutas vid 15.30-tiden 
med mellerudsbandet 
Xproject. De kommer att 
köra en hyllningskonsert 
till David Bowie.
Bandet föddes när Nina’s 
Blues Bastards upplöstes. 
Minnesgoda läsare kanske 
kommer ihåg bluesbastar-
derna från Kanalyran 2013. 
Istället bildade Peter Holm-
ström Xproject.

Inledningsvis var Xproject 
ett rent coverband. Efter 
hand har man breddat reper-
toaren och har numera även 
några egna låtar med. I Bo-
wie-projektet återvänder 
gruppen till att spela andras 
material.

David Bowie
David Bowie heter egentli-
gen David Jones men bytte 
efternamn för att inte blandas 
ihop med Davy Jones som 
sjöng i The Monkees. Bowie 
hade spelat in skivor, både 
egna och som medlem i grup-
per, i flera år när han 1969 
fick en stor hit med ”Space 
Oddity”. 

Det stora genombrottet 
kom 1971 när han antog sitt 
alter ego ”Ziggy Stardust”. 
Han hade redan experimen-
terat en del med utklädnader 
och smink och med Ziggy 
föll bitarna på plats. Figuren 
var inspirerad av en udda 
person han hade mött på ett 
kafé på Denmark Street i 
London.

Daniel ”Countryman” Jo-
hansson – leadsång, fiol, 

kompgitarr. DNA and the 
Cellarboys kommer spela på 

torgscenen vid 13-tiden på 
lördagen.

Fram till sin död 2016 gav 
Bowie ut en rad uppmärk-
sammade skivor, och han 
rörde sig granska friskt mel-
lan olika stilar. Han sågs hela 
tiden som en avant garde-
artist, i spetsen för rockens 
utveckling. Han samarbetade 
med artister som Lou Reed, 
Brian Eno och Mick Jagger, 
och producerade andra grup-
per som Mott the Hoople.

På Kanalyran kommer 
Xproject att spela en rad av 
Bowies mest kända alster. 
Bland annat kommer publi-
ken att få höra ”China Girl”, 
”Let’s Dance”, ”Life on 
Mars” och ”Space Oddity”.

Bandet
Samtliga medlemmar i 

Xproject har gedigna merit-
listor.

Många besökare var 
mycket imponerade av Peter 
Holmströms gitarrspel på 
Foverever Floydian-konser-
terna. Peter har tidigare spe-
lat allt från dansmusik till 
hårdrock i en rad olika band. 
Han har också gästat The 
Cadillac Band.

Glenn Nordling gjorde tio 
år som proffstrummis i Ble-
kingebandet Snacks innan 
han flyttade till Dalsland.  
Väl här har han spelat med 
en rad olika grupper och 
projekt, både som trummis, 
gitarrist, ukulelespelare och 
sångare.

Anders Karlsson är väl 
mest känd som keyboardist 
och arrangör i gruppen Sce-

nario, som har fyllt Kultur-
bruket och Rådahallen vid 
otaliga tillfällen. Hans kärlek 
till hammondorglar är väldo-
kumenterad.

Sångaren Jens Kanold är 
göteborgare och framträdde 
både som trubadur och som 
bandmedlem i sin hemstad 
innan han kom till Mellerud. 
Tillsammans med Glenn 
brukar han också framträda 
som duon Tvåocomp.

Basist är Mikael Gun-
narsson. Liksom Glenn är 
han en multiinstrumentalist 
som även spelar gitarr och 
sjunger.

Så räkna med musikunder-
hållning av hög klass. Rock-
historiska klassiker framför-
da av ett kompetent 
mellerudsgäng.
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Kanalyresöndagen
Håverud på söndag

Joggingtävling
En gång i tiden ordnades en 
Kanalyrejogg. Den gick i 
centrala Mellerud men lades 
ner för länge sedan. Det 
fanns också en löpartävling i 
samband med Akveduktens 
dag i Håverud, ett arrange-
mang som också lades ner.

I samband med att vi för 
fyra år sedan flyttade upp 
Kanalyran till Håverud på 
söndagarna återuppstod de 
båda tävlingarna som ett ge-
mensamt lopp, Akvedukts-
joggen. Loppet anordnas av 
Håfreströms IF och har varit 
en stående punkt på Kanal-

yrans program sedan dess. I 
år har HIF utökat tävlingen 
med en åldersklass, ungdo-
mar upp till 17 år. Det gör att 
man nu har fyra klasser, var 
och en uppdelad på män/
pojkar och kvinnor/flickor.

Vuxna, det vill säga de som 
är 18 år eller äldre, springer 
åtta kilometer i en naturskön 
bana runt Höljen.

Ungdomar upp till 17 år 
springer fyra kilometer.

De båda klasserna för 
yngre, upp till tio och upp till 
13 år, springer 1,5 kilometer.

De två senaste åren har vi 
haft Gamla Polare och Jim-
sons som avslutningsmusik 
på Kanalyresöndagen. I år 
byter vi inriktning ålders-
mässigt och släpper loss Val-
ley Land Rockers för den 
programpunkten.

Valley Land Rockers går i 
år på Rådaskolan, men trots 
det har de stor rutin. De var 
med på Kanalyran redan för 
två år sedan, och samma år 
gjorde de stor succé i riksfes-
tivalen Ung Kultur Möts.

Bandet spelar rockabilly 

med inslag av rock och blues. 
Mestadels är det låtar från 
1950-talet. 

Från börjar var de fem 
stycken, men numera har de 
smält ner till en trio, trum-
misen Rickard Karlsson, 
kontrabasisten Jacob Har-
ling, och vokalisten Lucaz 
Harling, som även spelar 
gitarr och piano. 

Vi kan utlova att det kom-
mer att svänga rejält i Hal-
lingsalen i Dalsland Center 
söndag 2 juli.

Unga rockare

Valley Land Rockers uppträder på Dalsland Center på söndag.Deltagarna i Akveduktsjoggen 2016.

Det anordnas en flasktävling: 
Köp en plastflaska, lägg en 
lapp med ditt namn och tele-
fonnummer i. Sedan kastas 
alla flaskorna i kanalen och 
forsen släpps på. Ägaren av 
den flaska som först fiskas 
upp vinner.

Dalslands Glashytta ar-
rangerar dessutom en glas-
blåsartävling.

Håfreströms IF kommer 
med sitt chokladhjul och 
troligen en aktivitet till.

Roliga tävlingar

På söndagen flyttar Kanalyran som vanligt upp till Håverud.  Söndagen inleds med friluftsgudstjänst vid Dalslands konstmuseum. I Håverud genom-
förs de sista grenarna i Starke Man-tävlingen. Det blir flera tävlingar, som Akveduktsjoggen och en glasblåsartävling. Teater Mimulus underhåller 
barnen och för musiken står Happy Jazz Please, Anna & Simon samt Valley Land Rockers.

Teater Mimulus

I år är det tredje gången 
Mimulus kommer till 
Kanalyran. 
Precis som förra gången 
kommer de att uppträda på 
gräsytorna bakom The Visi-
tor, som också är med och 
sponsrar deras framträdande 
kl. 13 på söndag. Årets före-
ställning heter ”Pirater”.

Efter föreställningen an-
ordnar gruppen en workshop. 
Där kan alla barn pröva på 

olika aktiviteter. Dessutom 
bjuder GB barnen på glass.

Mimulus ligger i Värm-
land. Det är på samma gång 
en upplevelsegård, ett café 
och en teater. Teatern startade 
2006 och från började syss-
lade man mest med hästar. 
Nu blandar man friskt och 
har bland annat med nycir-
kus, jonglering och djurdres-
syr, bland annat hundar, på 
programmet.

Jazz på
kajkanten

Happy Jazz Please, från vänster: Roger Karlsson, piano, Sören Blom, 
kontrabas, Pelle Larsson, saxofon, Conny Svahn, trummor, Dave Lord, 
trumpet och sång samt Jörgen Andreasson, trombone och sång.

Happy Jazz Please har tagit 
sitt namn från en av de klas-
siska jazzklubbarna i Stock-
holm. I logen där satt en skylt 
med texten ”Happy jazz 
please”. Gruppen har spelat i 
många år och på de mest 
skilda ställen.

Enligt egen utsago spelar 
man numera bara jazzlåtar 
från åren 1928-2000. ”Vi har 

valt att begränsa repertoaren 
mellan dessa år då densamma 
annars skulle bli ännu större 
och inte få plats i pärmen.”

På Kanalyran kommer de 
att spela i Håverud på sön-
dagseftermiddagen. 

Om vädret tillåter blir det 
ute på kajkanten, i annat fall 
i Kalandersalen.

Folkmusik med Anna och Simon

Annather Seaman består av Anna Eriksson och Simon Andersson.

Annather Seaman är en 
duo som spelar en bland-
ning av svensk folkmusik, 
irländskt och egna versio-
ner av andra låtar som de 
tycker om. 
Duon består av Anna Eriks-
son på fiol och sång samt 
Simon Andersson på gitarr 
och sång. De bor i Dals 
Långed, men Simon är upp-
växt här i Mellerud. De har 
spelat ihop som duo i cirka 
två år och gjorde i december 

ett bejublat framträdande på 
Musikhjälpsgalan på Kultur-
bruket.

Simon arbetar som musik-
lärare i Mellerud och han 
spelar på fredagskvällen som 
trummis i dansbandet Bjar-
nez.

Annather Seaman spelar 
på söndagseftermiddagen i 
Håverud. Om vädret tillåter 
blir det på kajkanten.
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Telefon 0521-303 52

Storgatan 15, Brålanda

SemeSterStängt

17 juli - 6 aug. Öppnar åter 7 auguSti

Välkomna åter!

Brålanda • Frändefors

Midsommarfirande vid Åttersruds bygdegård

Det kom 450 personer 
som traditionsenligt ville 
fira midsommaraftonen 
vid Åttersruds bygdegård 
när bygdegårdsförening-
en bjöd in. Folkdanslag, 
hästskjuts och jordgubbs-
tårta hör till. Tack vare alla 
frivilliga funktionärer och 
trevliga besökare är det 
möjligt.
Fiskdamm och bollkast-
ningslekar gladde barnen. 
Syskonen Elina och Bastian 
Månsson, Vargön, fiskade 
och visar stolt upp fångsten, 
en godispåse.

– Det var en jättebra och 
god fångst, sade storasyster 
Elina.

Tipspromenad och lotteri 
för alla åldrar var populärt. 
Hästskjutsarna hade fullt upp 
med att köra åksugna mid-
sommarfirare. Bebben med 
Annelie Andersson som 
kusk, Inette med Tommy 
Johansson som kusk och 
Prima med Jonas Jonsson på 
kuskbocken körde varv efter 
varv i det för hästarna behag-
liga vädret.

Dansuppvisning
När midsommarstången var 
rest bjöds det på folkdans-
uppvisning med Väners-
borgs Folkdansgille.

Publiken fick bland annat 
avnjuta mazurka för fyra, 

Annelie Andersson och Bebben ordnade så att den som ville kunde få åka med.

Elina Månsson fiskade i fiskdammen och var nöjd med resultatet.

Vänersborgs Folkdansgille hade dansuppvisning.

Ett 40-tal nya och gamla medlemmar deltog i årsmötet på Quality hotell i Vänersborg. Foto: Privat.

Den 28 februari deltog ett 
40-tal nya och gamla med-
lemmar på Moderaterna i 
Vänersborgs årsmöte som 
ägde rum på Quality hotell i 
Vänersborg. Mötet påbörja-
des med en enklare förtäring 
innan ordförande Henrik 
Harlitz önskade samtliga 

deltagare välkomna till mö-
tet. En ny styrelse valdes med 
sikte på valvinst år 2018, 
både lokalt och nationellt.

Till ordförande och vice 
ordförande för kommande 
verksamhetsår valdes Hen-
rik Harlitz (M) och Tor Wen-
del (M).

Efter att årsmötesförhand-
lingarna var avhandlande så 
informerade kommunalrådet 
Gunnar Lidell (M) vad som 
är aktuellt i politiken och hur 
en effektiv oppositionspoli-
tik bedrivs i kommunen.

Jonathan Axelsson (M)

Brålanda väntjänsts om-
budsförsamling har haft 
årsmöte. Brålanda Väntjänst 
är en ideell förening med 
huvudsyfte att på olika sätt 
berika livet för bygdens pen-
sionärer och daglediga ge-
nom olika former av aktivi-
teter. Bas för verksamheten 
är bygdens föreningsliv. 

37 föreningar i bygden är 
medlemmar. Verksamheten 
sker i Brålanda stationshus, 
Sinnenas hus och ute i det 
fria. Väntjänsten bedriver 
också kontaktverksamhet 
genom besöksgrupp och an-

hörigstöd. För boende på 
servicehus ordnas besök och 
kontaktträffar. Samverkan 
sker också med andra orga-
nisationer. Vänersborgs 
kommun bidrar till verksam-
heten.

Kvällens årsmöte leddes 
av Dan Nyberg. För att hedra 
bortgångne Börje Viberud 
berättade Dan Nyberg helt 
kort om hans gärningar och 
arbetet i Brålanda Väntjänst. 
Därefter hölls en tyst minut.

Kvällens gästtalare var 
Mikael Svenn, Vänersborgs 
kommun, tillförordnad en-

ÅRSMÖTE

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft möte för maj månad 
på Restaurang Solrosen, 
Brålanda. Ordförande Uno 
Löfgren hälsade ett stort an-
tal medlemmar välkomna, 
samt dagens underhållare 
Nina och Kurt-Åke. De un-
derhöll med både instrument 
och sång. Underhållningen 
blev mycket uppskattad. Det 
var omväxlande dragspel 
och gitarr av Nina och nyck-
elharpa av Kurt-Åke. De 
hanterade instrumenten 

skickligt och båda sjöng om-
växlande. Det var såväl folk-
musik, låtar av Fröding och 
någon allsång. Siljans Strand 
och Orsas spelmanslåt m.fl 
avslutade första delen innan 
kaffeserveringen. Informa-
tion från KPR möte lämna-
des sedan av Tage Severin-
son, bl.a ang. 
servicelägenheter och äldre-
boenden i vår kommun. En 
gåva till kommunen har möj-
liggjort att ordna festligheter 
i Folkets Park i september för 

pensionärer i Vbg kommun. 
Underhållningen varvades 
hela tiden med flera roliga 
historier av Kurt-Åke. Man 
avslutade med Sommar i 
Sverige med dragspel och 
nyckelharpa. Därefter följde 
dragning av lotterier. Då det 
nu inte är möte förrän i au-
gusti avslutades med Den 
blomstertid nu kommer, ge-
mensamt med våra tonsäkra 
underhållare. Slutligen 
sjöngs nationalsången.

Doris Sverinson

FÖRENINGSREFERAT

hetschef för Brålanda äldre-
omsorgsverksamheter. Mi-
kael presenterade sig och sitt 
arbete. 

Äldreomsorgsverksamhe-
ten har nyligen återgått från 
Vardaga till kommunen. 
Övergången har skett utan 
några större problem.

Till väntjänstens verksam-
hetsstyrelse valdes: Orvar 
Carlsson ordförande, Gun-
Britt Åkesson vice ordfö-
rande, Per-Olof Gustavsson 
sekreterare, Gunilla Arons-
son kassör. Övriga ledamö-
ter: Tage Severinsson, Sven-
Göran Svensson och 
Ann-Christine Karlsson för 
Vänersborgs kommun. He-
dersledamot är Eva Hjal-
marsson.

Kvällen avslutades med 
smörgåstårta samt dragning i 
deltagarlotteriet.

Per-Olof Gustavsson

squaredans, shottis, små-
landspolska och pariser-
polska.

Sedan fortsatte det med 
lekar kring stången i dubbla 
led. Björnen sover satte fart 
på de flesta och barnen hade 
inga problem med att fånga 

in sina föräldrar. När raketen 
var avklarad kunde besö-
karna fortsätta firandet. I 
serveringen fanns korv, fika 
och 400 bitar jordgubbstårta.

– Trevligt att så många 
kommer, sade Agneta Carls-
son, som tillsammans med 
Bonita Svensson, Kerstin 
Svensson, Margareta An-

dersson och Åsa Johansson, 
såg till att den som ville fick 
något i magen.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se
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Sätt färg på sommaren!
Annonsen gäller t.o.m. 31/7

Täckfärg
Cuprinol vattenbaserad 10 l vit. En halvmatt 
täckande färg för träfasader. Färgen är av 
mycket hög kvalitet och håller upp till 16 år 
och har genom ett unikt bindemedel dess-
utom självrengörande egenskaper.

Ord. pris: 1324:- 

Nu: 995:–

Fasadfärg Plus
Cuprinol, 10 l, 2in1 - Fasadfärg och grundfärg 
i ett. En heltäckande vattenburen oljefärg 
för målning av trä utomhus. Färgen ger en 
yta som klarar de hårdaste väderpåfrest-
ningar. Tack vare det patenterade binde-
medlet behöver du inte grundmåla först. 

Ord. pris: 1973:-

Nu: 1195:–

Mellerud långgatan 76 /   
0530-75 52 00 /    
Mån-Fre 7-17 lör 10-13

www.optimera.se

Magnus vann en traktor

Magnus Persson vann traktorn, en Volvo T22 från 1952 på 25 hästkraf-
ter, femväxlad och utrustad med hydraul. Från vänster: Kurt Persson, 
lotteriansvarig, Dan Norrman sålde vinstlotten och Karl-Erik Svensson, 
ordförande Traktorklubben Dotorp.

Livräddare lärde i Brålanda

Annelie Andersson, Brå-
landa och Mia Örn, Os-
karshamn, har i Svenska 
livräddningssällskapets 
regi anordnat simlärar- 

och pool-livräddarutbild-
ning på Brålandabadet.

Deltagarna är bland annat 
från Brålanda, Mellerud, 

Vänersborg, Fengersfors, 
Grästorp, Kumla, Arboga, 
Göteborg. 

Alla verkar nöjda med allt 
de fått lära och ser fram emot 

Tolv nya simlärare. Nu ska de praktisera 40 timmar på en badplats/bassäng och skriva en uppsats där de beskriver hur en simlektion sker i prak-
tiken, från planering till utförande. Därefter är de godkända simlärare.

Han köpte fem lotter för 
att stödja Traktorklubben 
Dotorp. När de ringde och 
berättade att han vunnit 
första pris hade han glömt 
att han köpt lotterna.
Magnus Persson, Väners-
borg, köpte lotterna av mam-
mas sambo, Dan Norrman 
som är medlem i Traktor-
klubben Dotorp. 

– Jag ville stödja traktor-
klubben och det var både 

oväntat och roligt att vinna 
traktorn och den går bra, sä-
ger Magnus Persson, som 
funderar på hur han ska an-
vända den.

Under några år har klubben 
införskaffat en veterantrak-
tor och iordningställt den 
under vinterhalvåret. Man 
har sålt lotter på den och haft 
dragning, tidigare i samband 
med Nuntorpsdagarna. 

Traktorn, en Volvo T22 

från 1952 på 25 hästkrafter, 
köptes in och var då i skapligt 
skick. Den är femväxlad och 
utrustad med hydraul. 

– Vi har inte lagt ner så 
mycket arbete på den, men 
några delar har vi bytt och 
den är så nära original som 
det går att komma, berättar 
klubbens ordförande Karl-
Erik Svensson.

Han berättar att de köpt 
den av Jesper Fröjd från Mel-
lerud. Han har i sin tur köpt 
den av unge Victor Qvist, 
Mellerud, som med hjälp av 
pappa Morgan renoverat 
den.

Andra och tredje pris var 
fotvård hos en av klubbens 
medlemmar. Göran Norén, 
Brålanda och Anette 
Holmsten, Brålanda, vann 
detta. 

– Det är roligt att så många 
köper lotter, det har stor be-
tydelse och är en viktig in-
komst för vår traktorklubb, 
säger lotteriansvarige Kurt 
Persson.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

att få använda sin kunskap att 
lära andra att simma och 
kunna sätta in livräddande 
insatser om olyckan skulle 
vara framme.

Tolv tidigare simlärare-
assistenter kan efter att de 
haft 40 timmars praktik och 
genomfört sitt slutprov, titu-

Lions Club, Brålanda må-
nadsmöte i maj öppnades 
med att presidenten hälsade 
alla välkomna. En särskild 
välkomsthälsning gavs till 
Sven-Erik Johansson som är 
klubbens åldersman och har 
tillhört Lions i mer än 50 år.
Mötet fortsatte med att kon-
statera att Lions hundraåriga 
födelsedag infaller 7 juni 
2017. Vidare rapporterades 

om kommande national-
dagsfirande i Centrumparken 
6 juni medverkan vid Brå-
landa skolas våravslutning 
15 juni, samt våravslutningen 
tillsammans med Lions, Vä-
nersborg.

Information gavs också 
om kommande julmarknad 2 
december och förberedel-
serna inför denna.

Därtill diskuterades den 

kommande renoveringen av 
klubbhuset, Blå huset, som 
medlemmarna skall göra i 
sommar. Mötet avslutades 
med att den avgående presi-
denten Ingvar Håkansson 
överlämnade en nål till nästa 
verksamhetsårs president 
Roland Smedbäck.

FÖRENINGSREFERAT

Mia Örn, Svenska livräddningssällskapet, längst bak, agerade 112 när Ca-
milla Niemi livräddade statisterna Malin Karlsson  och Elmer Håkansson.

lera sig simlärare. Edvin 
Pakiam och Erica Kristians-
son, Vänersborg, är nöjda 
med utbildningen och ska ha 
sin praktik på Brålandaba-
det. 

– Det har varit kul och lä-
rorikt, vi har fått många nya 
idéer, säger Edvin.

– Så ska vi få ner det i 
uppsats också, säger Erica.

Livräddning
Sju nya poollivräddare har 
tränat på de flesta situationer 
som de kan behöva livrädda 
människor i. De har varit i 
bassäng i Trollhättan och 
hämtat upp folk på tre meters 
djup, övat med livboj samt 
gjort hjärt-lungräddning och 
första hjälpen.

På nationaldagen hade de 
examination och skulle bland 
annat agera rätt när en statist 
fick andnöd samtidigt som ett 

barn fick en brännskada. Det 
hela utspelades i ett omkläd-
ningsrum där aspiranterna 
fick gå in en och en. Mia Örn 
agerade 112 och hjälpte med 
frågor livräddaren att agera 
rätt.

Godkända badvakter
Efter godkänt prov kan de 
examinerade jobba som bad-
vakter vid olika bad.

Annelie Andersson är glad 
att dessa kurser kunde ordnas 
i Brålanda.

– Vad jag vet så är det för-
sta gången det anordnas här 
på Brålandabadet och det är 
roligt att man åker långväga 
för detta viktiga uppdrag. Jag 
känner mig trygg med att vi 
får så många nya simlärare 
och poollivräddare runt om i 
landet, säger Annelie.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se
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De vilda blommornas dag

Dalslands Botaniska förening vandrar i Ramslökedalen och hoppas hitta 
många fina växter på De vilda blommornas dag. Foto: Conny Strand, Åmål.

Dalslands Botaniska 
förening vandrade förra 
helgen i Ramslökedalens 
naturreservat

Drygt ett tiotal medlemmar i 
Dalslands Botaniska fören-
ing hade samlats i Håverud 
för att vandra i Ramslökeda-

Här hittar Dalslands Botaniska förening något intressant på bergväg-
gen. Guiden Bertil Larsson närmast berget. Foto: Conny Strand, Åmål.

Fältvandring i ekologisk odling
Dalsland har stor biolo-
gisk mångfald. Det fick vi 
bevis på när Länsstyrelsen 
och ett 50-tal jordbrukare 
gjorde fältvandring på 
gården Hagen, Skuterud i 
Grinstad den 19 juni. 
Schweizare  och danskar läg-
ger mest pengar på ekolo-
giska produkter i världen 
medan Sverige ligger på 
sjätte plats, men intresset 
ökar även här.  

Länsstyrelsen arrangerar 
fältvandringar med inrikt-
ning på erfarenhetsutbyte för 
att få intryck, se och lära av 
varandras framgångar och 
förbättra odlingstekniken. 
Man tittar till exempel på hur 
vi kan utnyttja vallen i växt-
följden på bästa sätt för att 
motverka ogräs och fördela 
växtnäring. Hur vi kan ut-
nyttja och utveckla biologisk 
mångfald med kött- och 
spannmålsproduktion.

Hos Karlssons
Denna gång gick turen till 
familjen Karlssons gård på 
Hagen, Skuterud i Grinstad. 
Familjen har dikobesättning 
av typ hereford. Gården ställ-
des om 2002 och 2012 stod 
en hall klar för kall lösdrift. 
Lars-Ove Karlsson ser dju-
ren som drivkraft, han kan se 
dem år efter år och njuta av 
den sörgårdsidyll som han 
menar att hans livsstil upp-
fyller. 

På gården finns också tre 

Länsstyrelsen arrangerade fältvandring hos familjen Karlsson på gården Hagen, Skuterud i Grinstad den 19 juni.

Lantbrukaren Lars-Ove Karlsson berättade om gårdens köttdjur och 
ekologiska odling.

Hästmys på 
sommarlovet

Det är populärt att prova 
på ridning på Melleruds 
ridklubb under några da-
gar i början av sommar-
lovet.
Melleruds Ridklubb har, lik-
som flera andra föreningar 
och organisationer, fått ta del 
av de pengar kommunen fått 
från MUCF till aktiviteter för 
barn och ungdomar.

Detta har gjort att Melle-
ruds Ridklubb vid åtta till-
fälle har både ridning och 
teori ute i Rearsbyn.

I stallet
På förmiddagen visade ridlä-
rare Eirin Nyquist tillsam-
mans med äldre stalltjejer 
hur man borstar hästen, 
kratsar hovar, ja allt man 
behöver veta så här i början. 
Något som är viktigt är att 
man inte springer eller ropar 
i stallet, då kan hästen bli 
rädd.

Eirin visade också hur man 
sköter sadeln som hästen har 
på ryggen och tränset som 
hästen har på huvudet.

Därefter blev det lekar för 
att bli av med allt spring i 
benen före lunchen, som 
ridklubben bjöd på.

Ridning
Äntligen kom det mest spän-
nande på hela dagen – rid-
ningen. Eirin delade in i 
grupper om max fem delta-
gare i varje och alla hästar 
leddes av en stalltjej. De 
unga ryttarna fick lära sig hur 
man får hästen att börja 
skritta, (gå sakta), göra halt, 
(stanna), och svänga åt olika 
håll.

Efter ridningen gällde det 
att ta hand om sin häst och 
det var ett väldigt borstande 
och hovkratsande, men när 
klockan blev tre var det dags 
att gå hem efter en rolig dag 
full av aktivitet. 

Detta roliga håller på till 
och med vecka 27.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Här kommer ryttarna på rad med ordentligt avstånd emellan. Alla 
hästar har en ledare ifall hästen vill gå en annan väg än ryttaren.

Lycka Öst kratsar hovarna på Kavat. Stalltjejen Kimberly Johnsson 
hjälper henne.

Lova Öst, Erica Johnsson och Selma Lindström hjälps åt att borsta 
Dakota efter dagens ridtur.

lens naturreservat med grill-
platsen som mål. De hade tur 
med vädret, det var varmt 
och solen sken.

Bertil Larsson, förening-
ens kassör, ledde vandringen 
som startade vid brofästet. 
De vandrade ner till kanalen, 
under broarna, över kanalen 
och så var de framme vid 
reservatet. Väl framme vid 
grillplatsen var det dags för 
fika. Näsborrarna var fyllda 
med den goda ramslöksdof-
ten eftersom de vandrat ge-
nom ramslökshavet och 
trampat på bladen. 

Blommorna var redan slut 
sedan flera veckor men bla-
den var kvar. Ramslöken 
trivs i den fuktiga näringsrika 
miljön och har spridit sig så 

det är som ett hektar stort vitt 
hav. Man hittade också 
vippört som inte är så vanlig 
och slåtterfibbla, som har 
stora blommor och blir me-
terhög. Sårläkan är vinter-
grön och vad den är bra till 
hörs på namnet.

På hemvägen gick man 
förbi paviljongen och så var 
man snart framme vid start-
platsen. Det blev en drygt två 
timmar lång promenad i ett 
vitlöksluktande landskap. 

– Det är snart dags för en 
ny vandring, sade Bertil 
Larsson, som var nöjd med 
dagens utflykt där vädrets 
makter varit goda.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

bisamhällen från en biodlare 
i Erikstad. De bidrar till pol-
linering och är viktiga för all 
slag odling. 

Giftfritt
Träffen började med korv-
grillning och kaffe som 
Varaslättens Lagerhus bjöd 
på. Lina Morlin från Läns-
styrelsen informerade om 
träffen samt presenterade 
övriga ansvariga; Ingvar 
Claesson från Länsstyrelsen, 
Henrik Nilsson, Hushåll-
ningssällskapet och Mats 
Johansson, Varaslättens La-
gerhus. 

Därefter  gick man ut på 
fältvandringen och fick se 
hur man kan öka produktio-
nen  med enkla förändringar 
utan giftiga besprutningar. 
En viktig del är små bloms-
terängar som kan anläggas på 

outnyttjade jordbitar. Ett el-
dorado för pollinerande in-
sekter. 

Likaså bidrar betande djur 
till fina åkermarksbeten och 
öppna landskap. Vandringen 
avslutades med hur viktiga 

bin är i odlingsområdet och  
för vår överlevnad. Det är 
planerat ytterligare en fält-
vandring på gården den 25 
juli. Då ska man bland annat 
visa hur ärtskörden blir. 

G.Landegren
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Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil. Privatleasing (inkl. moms) avser 3000 mil/36 månader och 0 kr kontantinsats. Fri Service 1000 mil / år. Finansiering via BMW Financial Services. Bilen på bild är extrautrustad. 
Bränsleförbrukning blandad körning: 5,2 l/100 km. CO2 136 g/km. Med reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och tryckfel.

PRIVATLEASING 2.595 KR/MÅN
BMW 1-serie är smidig på vägarna och full av energi, med ett sportigt och modernt utseende. Den har ett ergonomiskt 
kupéutrymme och ger dig stor körglädje. Bilen är dessutom utrustad med Advantage Edition som ger en rad funktionella 
utrustningsdetaljer som ger dig ökad komfort och säkerhet. Parkeringssensor bak, farthållare med bromsfunktion, 
förvaringspaket för säker och bekväm transport, LED-strålkastare och lättmetallfälgar är några av de detaljer som ingår.

BMW 118i ADVANTAGE EDITION.
NU FIRAR VI IN SOMMAREN MED ETT RIKTIGT BRA PRIVATLEASINGERBJUDANDE – GÄLLER T.O.M. 30 JUNI.

Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter 
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss 

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000
Göteborg • Kungsbacka • Borås 

Trollhättan • Uddevalla

Husbilar gav plats åt bildelar

Lars-Åke Olsson är ute efter ett batteri till båten. Bengt Aronsson och Peter Karlsson servar bakom disken.

Tidigare i år köpte Bengt 
Aronsson, som driver 
Bildelsshopen i Mellerud, 
den tre gånger så stora 
grannlokalen. Nu är flyt-
ten dit genomförd och den 
5 juni öppnade portarna.
– Vi hade jobbat några 
veckor innan med att förbe-
reda flytten, det är ju bara 50 
meter vi flyttar. Den stora 
fördelen är att vi slipper göra 

adressändring, säger Bengt.
Den största skillnaden är 

dock utrymmet. De nya loka-
lerna är tre gånger så stora, 
vilket innebär betydligt 
bättre anpassade lokaler.

– Det är mer lättarbetat och 
vi har bra godsmottagnings-
möjligheter nu. Vi har även 
satt upp nya stora röda skyl-
tar på taket som syns väl från 
E45, förklarar Bengt nöjt.

Tack vare god hjälp av 
personalen (Peter Karlsson 
och Camilla Alexandersson), 
familj och vänner gick flytten 
smidigt.

– Vi har en samling helt 
suveräna företag här i Mel-
lerud som ställer upp, en stor 
fördel i en mindre samhälle, 
menar Bengt och syftar på att 
leveranstiderna kan ha blivit 
lite längre under flytten.

Sortimentet kommer att 
utökas efter sommaren.

Ann-Marie Bergqvist som 
drivit Frisyrmakarn i de an-
gränsande lokalerna (som 
ingick i köpet) gjorde sista 
arbetsdagen i torsdags. De 
lokalerna kommer nu att 
hyras ut.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Taxi i olycka
Taxibilen hamnade i en slänt där färden stoppades av en parkerad bil 
utanför ett hus. Foto: AnnChristine Ivarsson.

Vid 17-tiden i måndags in-
träffade en singelolycka 
på Storvägen i Åsensbruk.
En taxibil med passagerare 
körde norrut på Storvägen 
och i ”Åsbacken” i höjd med 
hyreshusen i södra Åsen 
körde föraren av vägen på 

höger sida. Enligt polisen ska  
föraren ha väjt för ett djur. 

Färden slutade mot en bil 
som stod parkerad utanför en 
fastighet. Inga allvarliga per-
sonskador och inga misstan-
kar om brott.

Susanne Emanuelsson
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SPORT

SM-brons till 
Lova och Jojje

Lova Sundquist och hennes Rip’s Joyride efter tredjeplaceringen i ponny-SM i dressyr förra helgen i Karlstad. 
Foto: Privat.

Lova och ”Jojje” har ett nära förhållande. De har kamperat ihop i åtta år.

RIDSPORT 
18-åriga mellerudstje-
jen Lova Sundquist och 
hennes 15-åriga new fo-
restvalack Rip’s Joyride 
”Jojje” red hem ett brons 
när ponny-SM i dressyr 
avgjordes i Karlstad förra 
helgen.
– Jag blev chockad faktiskt, 
jag tror inte att jag fattat hur 
stort det är, säger Lova lite 
omtumlad ett par dagar efter 
hemkomsten.

SM i dressyr genomfördes 
lördag till måndag förra hel-
gen, med kvaltävlingar de 
två första dagar och finaler på 
måndagen.

Efter en sjundeplats i första 
kvaltävlingen var Lova be-
sviken och trodde det var 
kört.

– Därför gick jag in på 
söndagen med inställningen 
att bara ha roligt. Det gick bra 
och vi vann klassen och låg 
därmed trea inför A-finalen 
på måndagen. Vi hade sam-
ma avslappnade inställning i 
finalen och kunde behålla 
tredjeplatsen, berättar Lova.

Uppfödd i Mellerud
C-ponnyn Rip’s Joyride är 
uppfödd av Inger och Rolf 

Pettersson, Mellerud. Lova 
fick honom när hon var tio år 
gammal och de deltog i sitt 
första dressyr-SM 2014 där 
de blev oplacerade. Ekipaget 
deltog även 2015 (trea i B-
finalen) och 2016 (gick till 
A-finalen där de slutade 
femma).

Varför just dressyr?
– Det var Jojje som fick in 

mig på dressyr. Att en så stor 
häst kan utföra så graciösa 
saker är imponerande. Jojje 
gillar verkligen dressyr, han 
älskar att visa upp sig. Under 
ärevarvet i Karlstad växte 
han säkert tio centimeter, 
förklarar Lova.

Inför SM-tävlingarna var 
förhoppningen att ta medalj. 
Lova och Jojje har tränat en 
till två gånger i veckan för 
tränaren Ann-Margarete An-
dersson från Åmål. Jojje var 
i sin allra bästa form, så de 
var väl förberedda.

I deras klass hade ett 15-tal 
ekipage från hela Sverige 
kvalat in och fem gick vidare 
till A-finalen. Att bara ta sig 
till SM är en bedrift i sig.

Deltagarna red ett kürpro-
gram där ryttaren skall rida 
ett egenkomponerat program 
till egenvald musik med ut-
valda rörelser.

Joyride som entrémusik
– Vår entrémusik är alltid 
Joyride med Roxette, då får 
jag alltid en härlig känsla. 
Den är svår att beskriva, det 
är underbart helt enkelt! ut-
brister Lova.

Jojjes styrka är hans ga-
lopp som har ett brett regis-
ter.

– Vi sätter den oftast hela 
tiden. Hans akilleshäl är 
ökad trav, säger Lova.

Kan du beskriva Jojje?
– Han är väldigt uttrycks-

full med mycket egna åsikter. 
Han är känslig, otroligt so-
cial och vill vara med över-
allt. Han ställer alltid upp när 
vi rider, han är oftast steget 
före mig, understryker Lova.

Hur ser framtiden ut?
– Jag får ju rida ponny-SM 

upp till att jag är 20 år, så jag 
funderar på SM 2018 också. 
Men nu ska vi vila och ta 
några veckor med skogstu-
rer. Tanken är att komma 
med till lag-SM i höst med 
laget från Vänersborgs RK 
som jag tävlar för. Det är tre 
kvaltävlingar i höst och fina-
len i lag-SM går vecka 44 i 
Täby. Vänersborg RK har ett 
bra lag i år, konstaterar Lova.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.seDet är trevligt att diskutera 
med dig även om ämnet är 
allt annat än trevligt. Det är 
dock bra om du inte tillvitar 
mig uppfattningar som jag 
varken sagt eller tänkt.

Jag försöker hålla isär tros-
uppfattningar och kyrkliga 
institutioner.  Människors 
trosuppfattning har jag ingen 
anledning att ifrågasätta. 
Alla världsreligioner har sina 
historiska tveksamheter men 
också sammanhållande inne-
börd. Monstren,Hitler, Stalin 
och Leopold II i Belgien och 
deras medlöpare inte att för-
glömma, hade alla en kristen 
uppfostran, sannolikt enligt 
ditt recept med katekesen. 

Om svenska kyrkans histo-
riska misstag att motarbeta 
den spirande socialdemokra-

tin är det hämtat från bl.a. fil. 
dr John Lindgrens avhand-
ling ”Det Socialdemokratis-
ka Arbetarpartiets uppkomst 
i Sverige 1881-1889. Den låg 
säkert till grund för historiska 
studier vid Göteborgs uni-
versitet vid din tid. John 
Lindgren var min lärare på 
Brunnsvik 1957-58. Kyrkan 
ställde upp för Allmänna 
Valmansförbundet men bor-
de ha ställt upp för arbetarna 
av rättfärdighetsskäl vid 
denna tid. 

Mycket tyder på att männ-
iskor som utför terror i vår tid 
knappast är religiöst överty-
gade, de använder i sin okun-
nighet religionen som legiti-
mitet.  Bakom terrorn ligger 
ofta ekonomiska och sociala 
förtryck. Anders Breivik i 

Norge anser sig nog vara 
kristen även när han utförde 
Nordens värsta terror. Hö-
gerextrema grupper, som han 
tillhörde en tid, försöker 
träget monopolisera religio-
ner. Det är inget nytt.

Min mammas huckle var 
ett försök att driva med vår 
tids hysteri med hårbeslöjade 
kvinnliga invandrare/flyk-
tingar.

För övrigt så tycker jag att 
insändare ska vara korta även 
om nyanserna blir lidande. 
Det gäller inte minst med 
hänsyn till Melleruds Nyhe-
ters läsekrets, tidningen som 
håller en god lokal nyhets-
standard.

                  Med tillönskan om en 
god sommar, Karl-Axel

Hej igen Jean Christer!

Skadegörelse på 
Holms kyrkogård
Under flera veckor har det 
varit skadegörelse på Holms 
kyrkgård. Blommor och väx-
ter har ryckts upp och kastats. 
Blommor har flyttats mellan 
gravar. Vaser och utsmyck-
ningar har försvunnit, med 
mera. Pastorsexpeditionen 
har fått många samtal från 
gravrättsinnehavare som har 
varit ledsna över det som 
hänt. 

Det är inte bara tråkigt att 
sådant här händer det är 
också straffbart. I lagen heter 
det griftefridsbrott och kan 
ge böter och i grova fall fäng-
else. 

Melleruds pastorat har 
anmält skadegörelsen till 
polisen. Vi uppmanar också 
de som blir drabbade att po-
lisanmäla.

Anders Perme 
Kyrkorådets ordförande

Hej Ingrid. Som hälso- och 
sjukvårdspolitiker är det 
skönt att höra att du som 
sjuksköterska ser samma 
behov av omställning av 
hälso- och sjukvården som 
undertecknad gör. Under 
våren har regionfullmäktige 
klubbat en strategisk plan för 
hälso- och sjukvårdens om-
ställning och den GrönBlå 
majoriteten i Västra Göta-
land har därtill avsatt över en 
miljard kronor i en så kallad 
omställningspott. 

Med omställningen menar 
vi att skillingtryckets gamla 
devis om en sal på lasarettet 

är passé. Vården måste flytta 
ut från sjukvårdsbyggnader-
na och in i hemmets trygga 
vrå. Detta gäller särskilt för 
vårdens vipkunder, de som 
har de största behoven, som 
människor med många olika 
kroniska sjukdomar.

Regionen har tillsammans 
med de 49 kommunerna ar-
betat fram ett nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal som sätter an 
tonen för denna spännande 
och på många sätt revolutio-
nerande utveckling. En ut-
veckling som egentligen är 
alldeles självklar och som vi 
så länge pratat om, men som 

nu är satt på rull. Denna ut-
veckling har möjliggjorts 
tack vare dina och dina kol-
legors fantastiska arbete och 
kloka analyser. Inte minst 
Vårdförbundet har varit dri-
vande i kraven på en nyda-
ning av vården. Och det är 
något som vi hälso- och 
sjukvårdspolitiker är djupt 
tacksamma för!

Tony Johansson, Gärdserud, 
hälso- och sjukvårdsgrupp-

ledare för (MP) i Västra 
Götalandsregionen

Svar till Ingrid Skenhall

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, men 
måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för redaktionen. Vi 
förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publice-
ring. Manus returneras ej.

Holms kyrka. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Torsdag 29 juni kl. 19.00

Åsebro IF – Melleruds IF lag 2

Dagens matchbollar är skänkta av:
Kents Åkeri i Berg, Byggstål Mellerud AB 

Närlant Import, NSI AB

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Melleruds Måleri & Service AB

Däckbyte 200:-

Amers Biltvätt
Biltvätt/reparation + rekond,
däckbyte, försäljning av däck

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Biltvätt 200:-

Amers Biltvätt
Biltvätt/reparation + rekond,
däckbyte, försäljning av däck

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

www.brunnsborrning.com
0534-302 32 • 0702-89 99 30

Rösta på
centerpartiet

i kyrkovalet
17 sepeptember

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Mottagning må-fr 8-17:00
el. efter överenskommelse

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

Det är vi som bjuder:

Albertssons Ur & Guld
AutoMats
Axima i Erikstad
Bertil Johansson Bygg AB
Bilbolaget, Roy Andersson
Blomgrens Fastigheter 
Brandts Personbilar AB
Brittens Dam & Herrfrisör 
Brålanda Industri
Brålanda Trä AB
Byggstål
Clarholms i Mellerud
Daloc AB
Dalsign
Däckarna i Mellerud
Elinsta Nät AB
Fastighetsbyrån
Fritzéns & Co AB
Handelsbanken
Hellbergs Dörrar
HEMKÖP - Kvarnkullen 
HEMKÖP - Torget 
ICA Supermarket
Kjörlings Revisionsbyrå AB

Det är vi som bjuder:
Konsumentkemi
Liane
Lindströms Blommor & Trädgård
Mark & Maskin AB
Melleruds Måleri
Melleruds Nyheter AB
Niklassons Tryckeri
Optimera
Oscarssons Mark & Entr.
Peters Plåtslageri AB
Preem
Reveda
Roslinds Optik
Rörtjänst
Stefanssons Fastighethbyrå
TAXI Dalsland
Team Sportia
Tendenz AB
Ute & Inne
UWJ Portmontage
Vita Sandars Camping AB
Värmdal TraktorserviceAlbertssons Ur & Guld 

skänker en klocka till hemmalagets bästa lirare

Matchbollarna är skänkta av:
Sunnanå Hamnkrog, Svensk Fastighetsförmedling, TLAB

FOTBOLLSFEST

RÅDAVALLEN
DIV. 4 BOHUSLÄN-DAL

Idag onsdag 28/6 kl. 19.00

MELLERUDS IF – 
IF VIKEN

HUVUDSPONSOR

FRI ENTRÉ

Kroppefjälls IF: Torsdags-
fika i klubbstugan varje tors-
dag kl. 11-12. Välkommen 
till Brunnsvallen i Dals Ro-
stock.

KLUBBNYTT

MIF tillbaka i serieledning
FOTBOLL 
Melleruds IF fortsätter 
gå som tåget i Division 4 
Bohuslän/Dalsland, och 
på onsdagskvällen kom 
seger nummer tio av 
elva möjliga under vårsä-
songen. För motståndet 
stod Färgelanda IF, och 
slutresultatet skrevs till 
komfortabla 3-0.
Som vanligt denna säsong 
fick publiken på Rådavallen 
se ett hemmalag som tog tag 
i taktpinnen från start. Även 
om tempot var ganska lugnt 
och behagligt så skapades 
redan tidigt några halvchan-
ser mot ett försiktigt Färge-
landa som inte hade några 
större intentioner att gå 
framåt och anfalla på offen-
siv planhalva.

MIF började ligga på gäs-
ternas försvarare alltmer och 
stressa fram misstag efter 
misstag, och i den 17:e minu-
ten kom utdelningen efter att 
Ahmed Bachalan spelat fram 
Sebastian Hedlund. Fri med 
förre mellerudsmålvakten 
Henrik Albinsson gjorde han 
inget misstag.

Gott självförtroende
Målet ledde till att hemmala-
get fick ännu mer självförtro-
ende och flyt i spelet.Man 
skapade nog med chanser för 

att avgöra denna tillställning 
redan första halvtimmen, 
men en storspelande Albins-
son i bortamålet, i kombina-
tion med oskärpa från hem-
malaget gjorde att vi fick 
vänta tills den 41:a minuten 
innan 2-0 kom mycket rätt-
vist. Denna gång på straff 
genom skytteligaledaren Al-
bin Broberg, efter att Hed-
lund blivit fälld. 

Tryckte bara ökade från 
MIF, och i den 44:e minuten 
var det dags igen. Matchens 
gigant Viktor Öhrling slog en 
fin hörna som landade hos 
Tim Svensson, som bara be-
hövde sätta foten till. 3-0 var 
ett faktum precis innan paus.

Andra halvlek
Till andra halvlek vilades 
duktige Gustav Larsson efter 
en smäll tidigt i matchen och 
dessförinnan hade Marcus 
Rydberg klivit av på grund av 
skada. Ersatte gjorde Ham-
pus Soppi Svensson och 
Wilhelm Ferm.

Efter paus försökte gäs-
terna lyfta upp spelet en 
aning, men kvalitetsskillna-
den var för stor för att man 
skulle kunna hota ordentligt. 
Tempot och skärpan avtog i 
hemmalaget, men man fort-
satte likväl skapa nog med 
heta chanser för att öka på 
ledningen både två och tre 

gånger. Resten av matchen 
spelades egentligen mest av 
och bortsett från ett riktigt 
bra läge för Färgelanda som 
parerades av Grimheden, 
samt en MIF-straff som räd-
dades fint av Albinsson, så 
skedde inte så mycket mer av 
värde. 

Extra plus till fortsatt så 
stabile mittbacken Adam 

Jonasson samt Wictor Svens-
son och tidigare nämnde 
Öhrling på mittfältet.

Nästa match spelas även 
den hemma på Rådavallen, 
och det är IF Viken som kom-
mer på besök på onsdags-
kvällen 28 juni innan serien 
tar sommaruppehåll. 
 Andreas.G

Fotbollsskola på Brunnsvallen

Olika stilar i väntan på att slå straffar. Från vänster: Noel Jansson, Milton Lystad och Melinne Söderqvist.

Victor Sundholm och Carl Lundgren (blå väst) i kamp på fotbollsplanen.

FOTBOLL 
Tisdag och onsdag 
förra veckan anordnade 
Kroppefjälls IF Landsla-
gets fotbollsskola för dry-
ga 40-talet unga spelare.
Det rådde full permitet på 
Brunnsvallen i solskenet. 
Barnen hade delats in i två 
grupper; 5-7 år och 8-12 år. 
Varje grupp hade tre ledare; 
Javier Camacho, Dennis 
Karlsson, Karolina Dalbert, 
Annelie Sundholm, Ahmed 
Albiati och Zeret Mengstu.

Alla deltagarna fick var sin 
fotboll, vattenflaska och trö-
ja.

– I år får alla lunch båda 
dagarna plus bullfika. KIF:s 
judosektion har haft som-
marjudoskola i Karoliner-
skolan samtidigt, så alla 
barnen har ätit lunch tillsam-
mans i klubbstugan. De som 
var med på judoskolan har 
dessutom övernattat i klubb-
stugan, förklarar Mikael 
Andersson, KIF:s kanslist.

De unga spelarna var ut-
spridda gruppvis på planerna, 
en del körde matcher och en 
del utförde olika övningar. 
De yngsta tränade strafflägg-
ning på målvakten Leo Ca-
macho-Dahlman.

– Kom igen då! utropade 
han och ställde sig beredd för 
att ta emot bollarna. 

Några tog väldigt lång sats, 
bort emot 30 meter.

– Gå inte så långt. Du blir 

ju trött innan du kommer 
fram, konstaterade en med-
spelare.

– Vi har haft tur med väd-
ret. Det är härligt med så 
många glada barn som älskar 
fotboll, framhåller Annelie 
Sundholm.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Kutterspån

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Ensilageplast 
Sträckfilm

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Rundbalsnät 
Balsnöre

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Rösta på
centerpartiet

i kyrkovalet
17 sepeptember

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66 Tel. 073-599 52 24
www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-604 23 46 

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FÖRSVUNNEN

Honkatt
Försvunnen sedan 9 maj. Hör 
av er oavsett död eller levan-
de. Hör hemma i Järn/Västan-
vaga. Tel. 073-806 17 59,

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Vår erfarenhet, kunskap och inställning att ingenting är omöjligt gör att man kan lita 
på oss när det gäller krävande projekt inom klassade ståldörrar och portar.
	 Detta	har	fler	 inom	byggsektorn	 insett	och	därför	växer	vi	och	behöver	mer	
personal	på	vår	dörrfabrik.	Vi	söker	dig	som	är	noggrann,	driftig,	flexibel	och	ödmjuk.	
Tidigare	erfarenhet	av	verkstadsarbete	och	svetskunskaper	är	meriterande.

Hellbergs Dörrar AB växer och söker verkstadspersonal

Alla ansökningar sker via e-post till info@hellbergs.se
Vi önskar er ansökan senast 30 juli. 
Vi	behandlar	inkomna	ansökningar	löpande.

Låt din skog förädlas 
på hemmaplan.
Vi är intresserade av långsiktiga samarbeten 
med lokala virkes leverantörer. Slå oss gärna 
en signal. 

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m .

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Rengör grävda och
djupborrade

dricksvattenbrunnar

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Leverans av
dricksvatten till pooler

och vattenbrunnar

Trycker för att öka
vattenmängden i

djupborrade brunnar

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Vi använder
en separat bil

till dricksvatten

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Ny torrsugningsbil

kommer i aug 2017

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

Eldaregatan 4 • www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/7, utan 
inbyte och endast dessa 2 maskiner. 
Priser + moms

75hk kampanj!

Välkomna in!

1 st 2016 John Deere 5075M 
inkl. lastare: 399 000:-
1 st 2016 John Deere 5075E 
inkl. lastare: 369 000:-

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LEDIGA PLATSER

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljningspris 
max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” posta till: 
Melleruds Nyheter, Storgatan 20 464 30 Mellerud eller i 
brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. Endast kontant 
betalning på kontoret el. i kuvert. Annonstext tas ej emot 
per telefon! Texta tydligt!

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

Rösta på
centerpartiet

i kyrkovalet
17 sepeptember

Vid intresse maila 

joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll

070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Magasinsgatan 29B

4 rok. 103 kvm. Parhus.

Österrådagatan 10

2 rok. 65 kvm. Lägenhet 

i toppskick. Markplan. 

Handikappsanpassad. Stor 

altan. Endast äldre.

Storvägen 36

3 rok, 100 kvm, balkong, 

altan, underbar trädgård. 

Varmhyra. Tillgång till 

carport.

Åsensbruk

Mellerud
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Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
Tel. 0706-01 96 56

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring 
för info 0530-126 64
www.wpdal.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/mellerud

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Svens Entreprenad
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

ARKITEKT

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

CATERING

FRÅN A-Ö
Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

Glenns Murtjänst
Mur, puts & kakel, våtrums arbeten 
utföres, f-skatt Glenn Andresen. 
Tel. 070-688 80 44

MURARE

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
Fri hemkörning vid köp över 
10.000 kronor.
Tel. 0530-33 000
www.xlbygg.se

BYGGHANDEL

BILAR/HUSBILAR
Oscarssons Bil AB
VI KÖPER KONTANT 
Personbilar 2010-2017
Lätta lastbilar 2010-2017
HUSBILAR 2005-2017
Tel. 0530-40 400 växel
www.oscarssonsbil.se

BILDELAR

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

Lackar’n på Dal
Utför försäkringsskador åt de 
flesta försäkringsbolag.
Tel. 0530-132 98

Fixat Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till  
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14
mån-fre 8-18 lör 10-14

BILLACKERING

STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB
Vi utför allt inom naturlig sten.
Reparerar och förnyar gravstenar, 
skulpturer, köksbänkar m.m.
Tel. 070-685 22 27
www.trestadsstenhuggeri.se

TRÄDFÄLLNING

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

XL-BYGG MELLERUD
Kvalitetsfärg från Beckers
Tel. 0530-33 000
www.xlbygg.se

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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Melodikrysset v.26 - 1 juli

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 26 – 1 juli

21.00 PK-mannen - syntolkat
21.15 Allsång på Skansen 
 - syntolkat
22.15 Morden i Midsomer
23.45 Andra världskrigets agent-
 skola
00.30 Midsommar med Niklas 
 och vänner
01.30 Den trygga dalen

15.00 UR Samtiden
18.00 Sensommarängens 
 fjärilar
18.05 Historiska trädgårdar
18.35 Världens fakta: En tiger i 
 soffan
19.25 Fighten mot fobier
20.10 Världens natur: Thailand
21.00 Berlin-Tokyo med bil
21.45 Detox
22.30 Smugglarna
23.10 Berlinmuren: Natten då 
 järnridån föll
00.00 Alligatorernas träsk

05.25 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.00 Tillbaka till framtiden
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Tillbaka till framtiden del 2
23.10 Family guy
00.10 American dad
00.40 Scrubs
01.40 My name is Earl
02.10 Family guy
03.00 American dad
03.25 Seinfeld
04.15 Fear factor USA

21.00 Dox: Magnus - schack-
 geniet
22.15	 Vi	kallas	tiggare	-	filmen
23.40 Dinosaurierna
00.25	 Titta	jag	flyger	igen
01.25	 Havsörnens	osynliga	fiende

15.00 UR Samtiden
18.00 Larvigt i trädgården
18.05 Antikmagasinet
18.35 Berlinmuren: Natten då 
 järnridån föll
19.25 Alligatorernas träsk
20.15 7 miljoner steg längs Nilen
21.00 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
21.45 60-talets USA
22.30 Detox
23.15 Seristart Scenerna som 
	 förändrade	filmen

05.35 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
13.15 Kung av Queens
13.40 How I met your mother
14.40 Simpsons
15.35 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.30 Tillbaka till framtiden del 2
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Tillbaka till framtiden del 3
23.15 Family guy
00.15 American dad
00.40 Scrubs
01.40 My name is Earl
02.10 Family guy
03.00 American dad
03.25 Seinfeld
04.15 Fear factor USA

21.00 Skam
21.35 Please like me
22.05 Myteriet
22.50 Friday night dinner
23.15 Nurse Jackie
23.40 Dinosaurierna
00.25 Uppdrag granskning 
 sommar
01.25 Allsång på Skansen 
 - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Antikmagasinet
18.30 Studio natur
19.00 Historiska trädgårdar
19.30 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
20.15 Seriestart På vintagejakt
21.00 Fighten mot fobier
21.40 7 miljoner steg längs Nilen
22.30 Man on wire
00.00 Världskrigen

05.00 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
08.15 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.00 Tillbaka till framtiden del 3
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 13
22.45 The league
00.50 American dad
01.20 Scrubs
02.20 My name is Earl
02.40 American dad
03.10 Seinfeld
04.00 Fear factor USA
04.55 Anger management

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.40 Little Jinder - Live på 
 Vasateatern
22.40 Ett fall för Vera
00.10 Moving Sweden: Min 
 faster i Sarajevo
01.05 Bra dagar - Totta Näslund

09.00 UR Samtiden
15.00 Maskrosor
15.05 Antikmagasinet
15.35 Historiska trädgårdar
16.05 Idévärlden
17.05 Världens fakta
17.55 På vintagejakt
18.40 Berlin-Tokyo med bil
19.25 Detox
20.10 7 miljoner steg längs Nilen
21.00 Seriestart Skandinavien i 
 Hitlers järngrepp
21.30	Motståndsmannens	flykt
22.00 Världens natur: Thailand
22.50 Dokument utifrån
23.40 Nattsändningar

05.20 Våra värsta år
06.00 Franklin & Bash
06.45 Frasier
07.10 Jims värld
09.15 Royal pains
10.15 Anger management
11.15 The exes
11.45 How I met your mother
13.40 NCIS: Los Angeles
15.35 99 saker med Erik & 
 Mackan
16.45 Ice age 4: Jorden skakar 
 loss
18.30 First Impressions
19.30 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
20.00 Simpsons
21.00 The librarian
23.00 Big game
00.45 Nördarna kommer
02.35 House at the end of the 
 street
04.15 Seinfeld
04.40 Chozen

05.00 Sverige idag 
 sommar
05.15 Uppdrag Bryssel
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
10.00 Uppdrag Bryssel
10.45 Jakten på Norge
11.35 Kungahusets hemligheter
13.05 Allsång på Skansen
14.05 Cowboykåken
14.35 Matiné: Vinddriven
16.20 Gomorron Sverige
16.45 Seriestart: Stugor
17.15 Vem vet mest junior
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Uppdrag Bryssel
19.15 Flykting 532
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning sommar
21.00 FIFA Confederations cup
22.15 Känselsinnets ABC
22.45 Helt knäpp!
23.15 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Hur pratar djur?
17.15 Arkitekturens pärlor
17.25 Örtskolan
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Andra världskrigets agent-
 skola
18.45 En bild berättar
18.50 Beatles forever
19.00 Vem vet mest junior
19.30 FIFA Confederations cup: 
 Studio
20.00 FIFA Confederations cup
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Moving Sweden: Min 
 faster i Sarajevo
22.40 Nurse Jackie
23.10 Kroppen
23.40 Nattsändningar

05.00 The following
06.05 Seriously funny kids
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Det stora familjeäventyret
12.50 First dates
13.55 Extreme makeover weightloss
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar – vad 
 hände sen?
16.50 Äntligen hemma
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Alla bygger
21.00 Kvinna inför rätta
22.00 Nyheterna
22.15 Sporten
22.25 Vädret
22.30 The girl with the dragon 
 tattoo
01.50 Nattsändningar

05.00 Sverige idag 
 sommar
05.15 Uppdrag Bryssel
06.05 Gomorron Sverige
09.30 Katolsk mässa från Peters-
 kyrkan i Rom
11.00 Uppdrag Bryssel
11.45 Uppdrag granskning sommar
12.45 Den blomstertid nu kommer
13.00 Stugor
13.30 Under klubban
14.00 Barnmorskan i East End
15.00 Arvingarna
16.00 Gomorron Sverige
16.25 Vårt bröllop
17.15 Vem vet mest junior
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Uppdrag Bryssel
19.15 Sheriffen i Övergran
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Sanningen bakom barn-
 morskorna i East End
21.00 FIFA Confederations cup
22.15 Myteriet
23.05 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Moving Sweden: Min faster
  i Sarajevo
17.15 Arkitekturens pärlor
17.25 Örtskolan
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Seriestart: Dinosaurierna
18.45 En bild berättar
18.50 Beatles forever
19.00 Vem vet mest junior
19.30 FIFA Confederations cup: 
Studio
20.00 FIFA Confederations cup
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Friidrott: Grand Prix
22.15 Fassbinder: Petra von Kants
 bittra tårar
00.15 Kroppen
00.45 Nattsändningar

05.35 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Det stora familjeäventyret
12.50 First dates
13.55 Husjägarna
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar
  – masterclass
16.55 Äntligen hemma
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sommar med Ernst
21.00 Victoria
22.00 Nyheterna
22.15 Sporten
22.20 Vädret
22.30 Mardrömmen på Everest
23.30 Brottskod: Försvunnen
00.25 Gotham
01.25 Revolution
02.20 Blue bloods
03.10 Nattsändningar

05.00 Sverige idag
 sommar
05.15 Uppdrag Bryssel
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Uppdrag Bryssel
10.45 Vårt bröllop
11.35 Första dejten: England
12.25 Hitlåtens historia på två 
 minuter
12.30 Ivar Kreuger
14.25 Sanningen bakom barn-
 morskorna i East End
15.25 Ensam över Nordsjön
16.05 Gomorron Sverige
16.30 Vem vet mest junior
17.00 SM-veckan
17.30 SM-veckan: Simning
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 SM-veckan: Simning
19.00 SM-veckan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Växjörevyn: Helt uppåt 
 väggarna
21.00 Ett fall för Vera
22.30 Little Jinder
23.30 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15	 Titta	jag	flyger	igen
17.15 Arkitekturens pärlor
17.25 Örtskolan
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Dinosaurierna
18.45 En bild berättar
18.50 Beatles forever
19.00 Skavlan junior
19.30 Skattjägarna
20.00	 Sök	och	du	skall	finna
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
22.00 Happy end
23.35 Nya Moderaterna
00.35 Beatles forever
00.45 Sändningsuppehåll
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

05.00 Seriously funny kids
05.35 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Det stora familjeäventyret
12.50 First dates
13.55 Husjägarna
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar 
 – masterclass
16.50 Äntligen hemma
17.50 Vägen till vinnarcirkeln
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Rena rama Rolf: Den 
 avgörande rösten
20.00 Solsidan
21.00 Repmånad eller hur man 
 gör pojkar av män
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Repmånad eller hur man 
 gör pojkar av män, forts
23.00 Nattsändningar

05.15 Sverige idag 
 sommar
05.30 Ensam över Nordsjön
06.10 Vårt bröllop
07.00 Diagnoskampen
07.40 Medicin med Mosley
08.30 Uppdrag granskning 
 sommar
09.30 Cowboykåken
10.00 SM-veckan
10.05 SM-veckan: Artistisk 
 gymnastik
12.05 SM-veckan
17.00 SM-veckan: Simning
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 SM-veckan: Simning
19.00 SM-veckan
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Ivar Kreuger
21.00 Jamestown
21.45 Lördagsbio: Wanderlust
23.20 SVT Nyheter
23.25	 Nattfilm:	Stockholm	Östra

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Nyheter
09.05 Skattjägarna
09.35 Vem vet mest junior
11.35 Skavlan junior
12.05 SVT Nyheter
12.10	 Vi	kallas	tiggare	-	filmen
13.35	 Sök	och	du	skall	finna
14.35 Katolsk mässa från Peters-
 kyrkan i Rom
16.05 SVT Nyheter
16.10 Bra dagar - Totta Näslund
17.10 Moving Sweden: Min 
 faster i Sarajevo
18.10 Mozart requiem – en 
 mässa för dem som gått före
19.15 Kulturstudion: Rossini, 
 Rosina och De Niese
20.15 Waldbühne 2017 - direkt 
 från Berlin
22.15 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
23.05 En liten fransk stad
23.55 Världskrigen
00.45 Beatles forever
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

05.30 Barnens sjukhus
06.00 112 – på liv och 
 död
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Lotta på Liseberg
13.00 Ack Värmland
13.30 Ack Värmland
14.05 Solsidan
14.30 Solsidan
15.10 Cykel
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Friidrott
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Batman begins
01.00	 Pacific	rim
03.40 Fantasifulla hem
04.40 Seriously funny kids

Vi tar
semester!
Kontoret 
stänger
11 juli

Öppnar igen
torsdag 

10 augusti
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Ditte och Louise
22.30 Jamestown
23.15 Sanningen bakom barnmorskorna 
 i East End
00.15 Diagnoskampen
00.55	 Sök	och	du	skall	finna
01.55 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat

09.00 UR Samtiden
13.45 FIFA Confederations cup
16.00 Det söta livet - sommar
16.15 Man on wire
17.45 Fighten mot fobier
18.30 Idévärlden
19.30 FIFA Confederations cup: Studio
20.00 De glömda gruvorna
20.10 Världens fakta: En tiger i soffan
21.00 Seriestart Mikromonster
21.50 60-talets USA
22.35 Raving Iran
23.25 7 miljoner steg längs Nilen
00.10 Antikmagasinet

05.00 Community
05.25 Frasier
06.00	 Defiance
06.45 Frasier
07.10 Community
07.35 The exes
08.00 First Impressions
08.55 Cooper Barret's guide to surviving
 life
09.25 Ice age 4: Jorden skakar loss
11.05 99 saker med Erik & Mackan
12.00 NCIS: Los Angeles
15.00 The librarian
17.00 Simpsons
18.00 Amazing race
19.00 Nemas problemas med Erik och 
 Mackan
20.00 Superstore
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
21.30 Last man on earth
22.00 Unstoppable
00.00 Deadbeat
00.30 2 1/2 män
01.00 Last man on earth
01.30 How I met your mother
02.00 Superstore
02.30 Nattsändningar

20.00 SM-veckan: Boxning
21.00 Partiledartal i Almedalen
  - teckenspråkstolkat
22.00 Cowboykåken
22.30 Ivar Kreuger
23.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.00 Vårt bröllop
00.50 Gift vid första ögonkastet Norge
01.30P artiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Sista sommaren med 
 fjällbete
18.15 Historiska trädgårdar
18.45 Detox
19.30 Berlin-Tokyo med bil
20.15 Seriestart: Unga talar så andra 
 lyssnar
21.00 Kaukasus: Rysslands egna alper
21.50 Russell Brand och kriget mot 
 drogerna
22.50 Skandinavien i Hitlers järngrepp
23.20	Motståndsmannens	flykt
23.50 Idévärlden

05.15 Seinfeld
05.35 Frasier
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.03 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Superstore
21.30 Brooklyn nine nine
22.00 Taken
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 My name is Earl
02.00 Nattsändningar

21.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Skam
22.15 Skam
22.30 Skam
22.50 En liten fransk stad
23.40 Arvingarna
00.40 Rom - supermakten
01.25 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Nytt liv för Håøya
18.10 Antikmagasinet
18.40 På vintagejakt
19.25 Nya Zeeland: Den blå kusten
20.10 Marknadsföringens hemligheter
21.00 Seriestart: Dödsdömd - min sista 
 sommar
21.50 Dokument utifrån: Oljepirater
22.40 60-talets USA
23.20 Världskrigen
00.10 Russell Brand och kriget mot 
 drogerna

05.00 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 The change-up
23.10 Superstore
23.40 Brooklyn nine nine
00.15 American dad
00.50 Taken
01.45 Nattsändningar

05.20 Under klubban
05.50 Gammalt, nytt och bytt
06.20 Jakten på Norge
07.10 Allsång på Skansen
08.10 Ivar Kreuger
09.10 Stephans klassiker
09.30 SM-veckan
10.00 SM-veckan: Truppgymnastik
12.00 SM-veckan
13.45 Motor: VM rallycross
16.15 SM-veckan
17.00 SM-veckan: Simning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 SM-veckan: Simning
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 FIFA Confederations cup
22.15 Mammon
23.05 Cowboykåken
23.35 SVT Nyheter
23.40 Elitstyrkans hemligheter
00.30 Morden i Midsomer

05.00 SVT Nyheter
09.00 SVT Nyheter
09.05 Skattjägarna
10.05 Gudstjänst
10.35 Arkitekturens pärlor
10.45 Rossini, Rosina och De Niese
11.45 Irländsk allmoge
11.55 SVT Forum: Almedalen
13.00 SVT Nyheter
13.05 Dox: Magnus - schackgeniet
14.20 Mr. Gaga
16.00 SVT Nyheter
16.05 Från jukebox till surfplatta 
 – musikens milstolpar
16.55 Örtskolan
17.00 Amina och Alicia på fysikresa 
 - teckenspråk
17.20 Välja väg
17.50 Forskare för framtiden
18.00 Nya perspektiv
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Seriestart: Opinion live
21.00 Aktuellt
21.15	 Håll	käften	-	eller	dö	-	filmen
22.35 Motor: Rally-VM
23.20 Gudstjänst
23.50	 Titta	jag	flyger	igen
01.00 Nattsändningar

05.10 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
06.00 112 – på liv och död
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Diggiloo
12.30 Alla bygger
13.30 Familjen Annorlunda
14.35 Postkodlotteriets sommarvinnare
14.45 Cykel
17.25 Leilas supermat
17.55 Keno
18.00 Sommar med Ernst
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Rena rama Rolf: Bu- och bälistan
20.00 Ack Värmland
21.00 Wallander: Saknaden
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Saknaden, forts
23.05 Kvinna inför rätta
00.10 Victoria
01.10 A beautiful mind
04.00 Seriously funny kids
04.30 Husakuten

05.10 Jakten på Norge
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.30 SVT Nyheter
06.37 Godbitar ur Gomorron Sverige
06.55 Gomorron Sverige
10.00 Växjörevyn: Helt uppåt väggarna
11.00 Ivar Kreuger
11.55 Gammalt, nytt och bytt
12.25 Matiné: Det sjunde inseglet
14.00 SM-veckan
14.05 SM-veckan: Trampolin
15.20 SM-veckan
17.30 SM-veckan: Simning
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 SM-veckan: Simning
19.00 SM-veckan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Kemiska vapen med Mosley
20.50 Fråga doktorn fakta
21.00 Arvingarna
21.55 Första dejten: England
22.45 Skam
23.35 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Amina och Alicia på fysikresa - 
 teckenspråk
08.50 Välja väg
09.20 Forskare för framtiden
09.30 SVT Forum: Almedalen
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum: Almedalen
16.00 SVT Nyheter
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Gudstjänst
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Egyptens bortglömda drottningar
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion live
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
22.00 Dox: Weiner - sex, lögner och 
 bultande kalsonger
23.35 Från jukebox till surfplatta
  – musikens milstolpar
00.25 Deadly 60
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

05.35 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Det stora familjeäventyret
12.50 First dates
13.55 Husjägarna
15.00 Tareq Taylors nordiska matresa
15.30 Cykel
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Lotta på Liseberg
21.30 Annika Bengtzon: Studio sex
22.00 TV4Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Annika Bengtzon: Studio sex, forts
23.45 Brottskod: Försvunnen
00.45 Gotham
01.40 Revolution
02.35 Blue bloods
03.30 Law & order: Special victims unit
04.25 Reign

05.15 Sverige idag sommar
05.30 Gammalt, nytt och bytt
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
10.00 Kemiska vapen med Mosley
10.50 Fråga doktorn fakta
11.00 Känselsinnets ABC
11.30 Cowboykåken
12.00 SM-veckan
12.10 SM-veckan: Cykel
13.20 SM-veckan: Styrkelyft
14.20 SM-veckan: Cykel
15.30 SM-veckan: Rullskidor
16.30 SM-veckan: Boxning
17.30 SM-veckan: Cykel
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 SM-veckan: Cykel
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allsång på Skansen
21.00 Morden i Midsomer
22.30 Friday night dinner
22.55 SVT Nyheter
23.00 Natttsändningar

05.00 SVT Nyheter
09.30 SVT Forum: Almedalen
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum: Almedalen
16.00 SVT Nyheter
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Deadly 60
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Seriestart: Rom - supermakten
18.45 En bild berättar
18.50 Beatles forever
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion live
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
22.00 Seriestart: Kommunpampar
23.00 Please like me
23.25 Nya perspektiv
00.25 Deadly 60
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.35 Nyhetstecken
01.46 Sändningsuppehåll
02.00 SVT Nyheter
02.05 Nattsändningar

05.35 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Det stora familjeäventyret
12.50 First dates
13.55 Husjägarna
15.00 Tareq Taylors nordiska matresa
15.30 Cykel
17.25 Tareq Taylors nordiska matresa
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bygglov
21.00 Brynolf & Ljung – Street magic
22.00 Nyheterna
22.15 Sporten
22.25 Vädret
22.30	Maffiabröder
01.30 Revolution
02.30 Blue bloods
03.25 Law & order: Special victims unit
04.20 Reign

Dags att boka annons till 

SOMMAR-EXTRA 
Manusstopp 28 juni

Annonser bokas hos 
Christina eller  Maggan

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se 

maggan@mellerudsnyheter.se
FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se

Ring och boka visning!

MELLERUD - Nygården Bredaberget 
Praktvilla med anor från 1800-talet. 6 rok. Inbjudande 
sällskapsytor, serveringsgång och bibliotek. En 
blomstrande trädgård med svindlande vyer. Altan på 
husets baksida, rymligt magasin. En riktig pärla.

Pris 1.650.000:- 

MELLERUD -Torsgatan 5 
1-planshus med inredd källare, 3-4 sovrum. Altan 
delvis under tak. Trivsamt trädgård med flera olika 
fruktträd och bärbuskar. Beläget i lugnt och barnvän-
ligt område. Vidbyggt garage.

Pris 1.195.000:-

Visning torsdag 29/6 kl. 17

00

-18

00

Har Du ett torp  

att sälja? 

Välkommen  

att höra av Dig 

till oss!

Vi har köpklara  

kunder

BRÄNNA - Skållerud Backen Jonsberg 
Villa med vackert och ostört läge! Härliga öppna ytor, 
två kakelugnar och vedspis. Nästan 180 kvm fördelat 
på 5 rok, två badrum och tvättstuga. Altan under tak 
längs gavel. Dubbelgarage och fristående förråd.

 Pris 950.000:-

Ring och boka visning!

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 21 
Villa som bör ses och upplevas. Otroligt smakfull villa 
i toppskick. Genomgående mycket fina rum med 
mycket ljusinsläpp, smakrulla materialval och flera 
eldstäder. Uteplats åt fler olika väderstreck.

Pris 2.950.000:-

Visning torsdag 29/6 kl. 15

00

-16

00
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Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

HÖGTRYCKSTVÄTT
RE 129 PLUS

Batteri driven trimmer  
FSA 45

1.290:-

Lätt och kompakt batteri-
trimmer för enkel trim-
ning och finputsning
på den egna 
tomten. 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghetErbjudandet gäller 1 apr - 31 aug 2017. 

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow 
• 500-4.000 m2

• Perfekt klippresultat

Mellerud 

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow
KAMPANJ

FRÅN 
10.900:-

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 26. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Bröd
Pågen. 340-350 g. Hönökaka, 
Hönö Bohuskaka. 
Jfr pris 28:57-29:41/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Svenska tomater
Klass 1. Jfr pris 15:00/kg.

Sötmeloner
ICA. Spanien. Klass 1. Gäller hel melon. 
Jfr pris 10:00/kg.

              
Färsk kycklingbröstfilé
Flodins. Ursprung Danmark. 700-750 g. 
Naturell, ingefära/citron, tomat/timjan.
Jfr pris 65:33-70:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Karré
ICA. Ursprung Sverige. Storpack. Skivad. 
Med ben. Natuell/BBQ-kryddad. Av gris. 
Jfr pris 59:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Var medmbraå

Chokladkaka
Marabou. 180-200 g. Gäller ej premium.
Jfr pris 75:00-83:33/kg.

10:-
/kg

15:-
/kg

15:-
/st

Kaffe
Löfbergs. 450-500 g. Gäller ej Geniun, 
Harmoni, Serenad och Hela Bönor. 
Jfr pris 46:00-51:11/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

49:-
/st

superklipp

5990
/kg

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

69:-
3 för

Tillförsikt präglade fullmäktige
med egna medel. Stora in-
vesteringar står för dörren, 
bland annat byggandet av ett 
nytt äldreboende på Änge-
näs.

Antalet invånare fortsätter 
att öka. Under 2016 blev det 
154 fler och antalet har ökat 
ännu mer sedan dess. I mars 
bodde 9 402 invånare i Mel-
leruds kommun. Genom-
snittsåldern sjunker.

En stor omflyttning av 
asylsökande sker och det är 
oklart hur det kommer att 
påverka förskola, skola och 
individ- och familjeomsor-
gen framöver. Statens bidrag 
har överskridit kostnaden.
Vid bokslutet 2016 uppgick 
avsättningen till ”flyktingpå-
sen” till 30,9 miljoner kro-
nor.

På grund av den ökade 
befolkningen och extra stats-
bidrag för flyktingkostnader 
ser det ut att vara goda finan-
sieringsförutsättningar för 
budget 2018. 

Inför 2019 finns två osä-
kerhetsfaktorer; nybyggna-
tion av äldreboendet och på 
vilket sätt fördelning av 
”välfärdsmiljarderna” på-
verkas av antalet asylsökan-
de. Därför försöker man 
hålla tillbaka kostnader och 
ska jobba för att kommunen 
ska sänka sina kostnader 
2019 och framåt, till exempel 
genom projekt för att minska 
sjuktalen. 

Enighet
Samtliga ledamöter yrkade 
bifall till föreslagen budget 
och de som tog till orda i ta-
larstolen uttryckte tillförsikt.

– Kommunens ekonomi är 
stabil, trots påfrestningar. 
Osäkerheten kring antalet 
invånare finns visserligen 
men den nedåtgående tren-
den är bruten. Att få ner 
sjuktalen, som idag kostar 
sex miljoner är viktigt. Det 
gör att verksamheten blir bil-
ligare, sade Tommy W Jo-
hansson (S).

Daniel Jensen (KD) me-
nade att budgeten är överba-

lanserad och kunde innehål-
lit skattesänkningar men 
pekade på vikten av att spara 
inför kommande stora inves-
teringar.

Michael Melby (S) var 
nöjd med att budgeten är i 
nivå med vad socialnämnden 
behöver och att denna verk-
samhet nu har personal på 
plats.

Tony Johansson (MP) in-
stämde i de positiva omdö-
mena och menade att Mel-
leruds kommun är bra på att 
ta hand om basuppdragen.

Pål Magnussen (V) öns-
kade att man i partierna 
skulle jobba mer med budge-
ten, han underströk vikten av 
att kommunen ska vara en 
bra arbetsgivare och att fun-
dera på införandet av sex 
timmar arbetsdag.

Centerpartiets Gunnar 
Karlsson och Karin Nodin 
pekade på vikten av att be-
vara befolkningsökningen 
och sade att alla kan bidra till 
det genom att jobba för en 
positiv syn på Mellerud och 
verka för att bra mottagande 
av nya invånare.

Pride, Ugglan och bro
Det togs beslut om att Mel-
leruds kommun ska regn-
bågsflagga på torget i sam-
band med framtida 
Pridefestivaler.

Det beslutades också att 
tilläggsbudgetera 1,6 miljo-
ner kronor för rivning av de 
fyra hus som återstår i kvar-
teret Ugglan. De är i ett så 
dåligt skick att det blir för 
dyrt att renovera dem.

Det klubbades att Ström-
bron i Håverud, som är den 
enda tillgängliga vägen till 
Dalsland Center, ska säkras 
upp inför framtiden. Finan-
siering sker inom ramen för 
investeringsbudgeten och 
arbetet beräknas pågå från 1 
juni i år och ett år framåt.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Sexton ärenden stod på 
ko m m u n f u l l m ä k t i g e s 
dagordning under sista 
mötet inför sommarupp-
ehållet. Bibehållen skat-
testats på 22.60, budget 
och regnbågsflaggning 
under Pridefestivalen är 
några av dem.
Ekonomichefen Björn Lind-
qvist gjorde en muntlig före-
dragning av budgeten 2018 

och planen för 2019-2020. 
Bland annat berättade han att 
det finns behov av att låna 
150 miljoner, i år 80 miljoner 
och nästa år 60 miljoner. 
Personalkostnader har räk-
nats upp, dels schablonupp-
räkningen och genom ökade 
löner hos lärarkollektivet. 
Dessutom medges undantag 
från det finansiella målet att 
investeringar ska finansieras 

Samverkan viktigt för tågstationer i Dalsland

Ulrika Frick från Mölndal sitter i 
kollektivtrafiknämnden och be-

rättade om Västtågsutredningen. 
Tony Johansson (MP) politiker i 

Mellerud och i Västra  
Götalandsregionen.

Förra tisdagen hade Mil-
jöpartiet i Mellerud och 
Vänersborg arrangerat 
ett möte med Brålanda 
företagarförening och 
miljöpartisten Ulrika Frick 
som är ordförande i Västra 
Götalandsregionens kol-
lektivtrafiknämnd. Temat 
var tågstopp i Dalsland.
Christina Milén Jacobsson 
informerade inledningsvis 
om företagarföreningen och 
dess hårt jobbande arbets-
grupper, däribland infra-
strukturgruppen med Gunnar 
Olsson som ordförande. De 
som sedan flera år jobbar för 
att få till ett tågstopp i Brå-
landa. Brålanda företagar-
förening imponerar med sin 
vilja och sitt engagemang.

Västtågsutredningen
Ulrika Frick bjöd på en ge-
nomgång av Västtågsutred-
ningen.  Den har utrett förut-
sättningar för tågstopp på 35 
tätorter och fem stadsdelar i 
Västra Götaland, där idag 
inga tåg stannar. På de 35 
orterna bor sammanlagt 

35 000 invånare, i de fem 
stadsdelarna 17 000. 

Utredningen är en kom-
plettering av ”Målbild Tåg 
2035” som beskriver hur 
tågtrafiken i Västsverige kan 
utvecklas i framtiden. Tan-
ken är att Västtågsutredning-
ens rekommendation ska 
vara verklighet redan år 
2020. 

Frågor man har beaktat är  
om de nya stationerna klarar 
uppsatta kriterier och att en 
investering är långsiktigt 
försvarbar. Det man fått 
tänka på är om järnvägen 
klarar mer trafik (Västra Gö-
talands järnvägsnät är bland 
de mest eftersatta i Sverige), 
vad det kostar och vad som 
krävs för att nå det tredubbla 
resandet, vilket skulle behö-
vas för att göra det hela eko-
nomiskt hållbart.

13 godkända orter
Västtågsutredningen visar 
att det finns 13 orter där kri-
terierna uppfylls, förutsatt att 
kommunerna samtycker och 
planerar för en positiv ut-

veckling. Bland dessa finns 
Frändefors, Brålanda, Dals 
Rostock och Bäckefors.

– Utredningen är ett bra 
underlag för att påverka på 
nationell nivå, men det är 
lobbying som gäller nu och 
det kan vara en styrka att 
prioritera bland de fyra sta-
tionerna. Det är viktigt för 
politiker att ha ett helhetsper-
spektiv och om det behövs  
kunna stå emot lokal kritik, 
menar Ulrika Frick.

För Dalslands del gäller 
det att tre berörda kommuner 

samverkar i frågan; Melle-
rud, Vänersborg och Bengts-
fors. En viktig uppgift är att 
påvisa att väststråket, från 
Oslo och söderut mot Göte-
borg är viktigt.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se


